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యాలకు, సాంస్కృతిక సంస్థలకు, సతోయముచేయటం, మరుగునపడి 

పోతున్న మన సంప్రదాయ, జానపద కళారూతాల పునర్వికాసానకి కృషీ చేయటం 
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అకాడమీ చేవట్లింది. 

శలుగునాట సంగిత, నృత్య, నాంశ్రీక కళా బికాసొలను 'తెలియపరిచే 

స్వతం|త రచనలను (పచురించాలని, (వస్తుతం అభ్యంకాని శాస్త్రీయ (గంఛాలను 
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సము ను ఇటబ్యుడు శేటంగం దో అకు అంద స్తన ఎవ ఛం (పచురణము గ్ర శా 
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టంరచాతనయుని భావ పళాశనమును భావలోే చనముతొ (పచురణర్థం 

అకాడమీకి అందబేసిన (శ్రీ జమ్ములమడక మాధవరామశర్మగారికి, దీనిని 

నిర్ణువ్ణముగా ముదించుటలో సహాయపడిన డాక్టర్. పోణంగి (శ్రీరామ అప్పా 

రావు గారికి కృతజ్ఞ తలు 'తెలియపరుస్తున్నాము. 

౩. ఆర్. పరమహంన 

స్పెషల్ ఆఫీసర్ 

ఆం(ధ(పదేళ్ నంగీత నాటక అకాడమీ 





మవోపాధ్యాయ, దర్శనాచార్య, బిరుదాంకితులె న (శ్రీ జమ్ములమడక మాధవ 

రామశర్మగారు రశ్చించిన (గంధములు : 1. నవరస గంగాధరము ఛి. ఆంధ 

[పళాపరు[ద్రము లి. ధ్వనిసారము 4. కావ్య పళాశము 5, అలంకార సూతము 

6. నాట్య వేదము 1,2, 7. జొచిత్యవిచారచర్చ ర. శృంగార [పకాశము 

9. రసభారతి నాటకమీమూాంస 10. లతణాలంకారము 11. నృ _త్తరత్నావళి 1,2 

12. భావ[పకాశనము 1లి. వ(కో_త్ర జీవిశము 14. వకావలి 15. నటనూ|త్రమ్ 

16. పవ్మాదయాలోకలోచనమ్ 17. వ్యక్రో క్రిసారము 168. వ్య క్తి వివేకసారము 



విషయునూచిక 

పూర్వరంగము 

1. భావనీ వేదనము ౧-౧౨ 

1. అనువాదము-౧, 2. భావ! వ కాళనము - ౩, లీ. శారచాతన 

యుడు-3౩, 4. రసనం|పచాయము-౬, ర్, కర్హైరనంబంధము-౧౦, 

6. చేశవిభాగము-౧౧, 7. ఉపజీవ్య[గంథములు-౧౨. 

2, భావ పకాశన సారము ్న-XXXi11 

1. ఛావనిర్ణయము _ 1, 2. రసహ్వరూపాయ వృత్తి నిర్ణ 

యము - 11, 8. రసి" త|[త్పశకారోనిర్ణ యము - ౪, 4. శృంగా 

రాలంబన నాయక నాయ కాది స్వరూవనిర్ణ యము-711, 5. నాయక 

నాయికా భేదత త్తదవస్థాది నిరూవణము - 1౫, 6. శజ్చా ర్లసంబంధ 

తద్భేద (పకారనిర్ణ యము - ౫11, 7. నాశ్వుతివృత్త శరీరలకణాభి 

ఛానము - ౫౫, గ. దిశరూవక లక్షణము - xxiv, 9. నృత్య 

భేద స్వరూపనిరూవణము - ౫౫౪11, 10. నాట్యపయోగ భేద 

(పకారవిశేష నిర్ణయము - ౫౫౫. 

భావ పకొశనము 

1. (పథమాధికారము _ భావనిర్ణ యము 1_68 

మంగళా చరణము - 1, వంళవర్ణ నము-%, కృత్యవతరణము-5, 

[పకృత (గ్రంథ |పతిపాద్య[పతిజ్ఞ - 7, విభావాది లక్షణము - 10, 

ఆలంబన విభావములు. 1కి, అనుభావ విభాగము-1ర్, గుణ|తయ 

పరిణామము-16, మన ఆరంభానుఖావలవణము. 15, హోవాదిలజు 

ణము - 19, గా తాగంధానుభావములు-21, పౌరుష గా (తారం 

భానుశావములు-24, ఛాగారంఖ'నుభావములు-26, బుద్ధ్యారం 



ii 

భానుభావములు-రీతి లక్షణము-27, వృ త్తి విభాగము-2ఏ, [పవృ త్తి 

విభాగమ , రసాభినయవ్యవ స్థ -29, భాషావిభాషాూ విభాగము-లీ!, 

సా_త్విక భావములు-లిలి, వ్యభిచారి 'భీదములు-లి6, రసవ్యభిచారి 

భావ నంబంధము-5€, కమన్థాయిత్వము-60. 

ద్వితీయాధికారము_రసవ్వ రూపా [శయ వృ త్తినిర్జయము 

వ్యభిచారి భావముల నిర్వాహకథనము-రఉ, భావ రననంబంధము 

-8, రననిష్ప త్తి-80, భావస్వరూవము-64, విభావన్వరూపము 

"రిక్, రసాశయము-88, నంవిద్యి భాగము-92, శృంగారాది రన 

తాపత్తి-9', తాండవ లతణము-10౨, లాన్య లక్షణము-108, 

నాట్య నృ _త్తన ర్హన లక్షణము. 106, రనముల యష్ట విధత్వము- 108, 

శృంగారాది రసముల ఉత్ప త్తి--10€, రనత_త్వ నిరూపణము-1 14, 

[శీళంకుకాదుల మతములు-1 1. 

తృ కీయాధికార ము-రసభేదత తృళార స్వ రూపనిగ్లయము 

' పకారాంత రమున రసోత్స త్తీ-] 24, శృంగారాది నముత్చ త్తి-125, 

శృంగారాది రసోచితవిభావాదులు - 185, రనవిభాగ హేతువులు 

-149, శృంగారాది రనముల భేనములు- 14కి, అధిచేవతలు-149, 

వర్ష ములు- 151, విభావముల గుణానుభావత్వాదులు- 1! 55, రూప 

రూపము -- 60, లావణ్యాదులు--16]1, అంగ (పత్యంగ సరూ 

పము-161, సౌకుమార్యము, మృదుత్వము, (పసావము - 169, 
ముఖరాగము-! కలె మాననాదులు- 164. 

చతుర్ధా ధికారము_శ్ళంగా రాలంబన నాయక.తాయికాది 

స్వరూపనిర్ల యము 
మా 

భోగాది నిర్వచనము-1687, |వేమాదుల లక్షణము- 171, |పౌఢాది 

"భేదములు, స్ట రాదిపీశేషములు-] 5, శృంగారో చిత దేశాదులు- 178, 

రసోత్కర్ష కారణము- 18కి, శృంగారభేదములు - 154, వియోగ 

స్వరూపము- 185, సంభోగళ్ళంగారన్వరూపము-_ 188, మన్మథావస్థా 

లకణము-190, నాయకాది భేదములు-196, నాయక నవోయులు 

-201, దూతదూతీ స్వరూవపము-202, నాయికా భేదములు - 2కి, 

అష్టవిధనాయికలు -- 212, అఖిసరణము - 2168, ఉత్తమాది భేద 

ములు-219, 

64_ 129 

124166 

167_221 
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పంచమాధికారము - నాయక నాయికాఖేద త _త్తదవస్తాది 

నిరూపణము 

అకొవన భేదములు-228, వై శిళ లకణము-227, నాయక నంజ లు 
-280, (స్త్రీలన_త్త్వ (శీల) భేదములు-2ళి4, కామోపచారము-242, 
రాగ చేష్టలు-215, ఆభ్యంతరోపచారమ' - 246, శృంగారాది రన 

దృ్భమలు- 256, భరతుడు చెప్పిన స్థాయి ఖావ-ర సద్భషులు తరి 
9) 

భరతుడు చెప్పిన నంచారి దృ్భషులు- 2/4, కొన్ని దృ్భషుల వినియోగ 
ఓ లు 

విశేషము-278. 

వహాధికారము : శబార సంబంధ తద్భేద (పకారనిర్ల యము 
ఆ ద థి వా 

రసానుభూతి, రనగతులు - బిర!, రసాభానము = 208, రనమేల 

నము-236, శాంతరనము-259, 'బేశకాలాదులు- 292, సంభోగ 

స్వరూపము - £96, వై మనస్యాదులు - 239, ఇం} డియార్థ విషయ 

ముల నుఖబూపము-లి0క, మనేోభావములు-80£, మానచేస్టలు-80), 

రసము--వాక్యార్థము - 809, రనగ్యయ సమావేశము - 8'0, 

శాంతము-వాక్యార్గము-లి।2, క బ్లా ర్థసంబంధము-భేగములు-కి14, 

వివిఖా భేదములు- 816, కాకుభేంను-క8 19, ధ్వనీ-లి2౫, తత్స 

ర్యము-కిలిఓ, వ్య వేత-84లి దోవషములు-' 46, గుణములు- "47, 

అలంకారములు- 8159, నదాళివమతము - 849, శబ్బార్గ నంబంధము 

శీర్, దేశ కాలాదుల గుణధర్మములు- కిక59, వివకి శార్థము-లి" 2, 

భాట్ట-[పాభాకర-మమ్మట మతములు- 864, ఉపాధి-870, అభిధ, 

లకణ-8 /8, వ్యంగ్యము- 89, అకణామూల వ్యంజన-లీలి!, అఖిధా 
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వూర్వరంగము-465, వూర్వురంగాంగములు-8 1, నాందీరూపము 

-ఉ/5€, వ స్తున్వరూపము- 498, పశాకాస్థానకము-ఓర6, అర్హ పళ్ళ 
ఎవి థి ® 

తులు-498, అవస్థలు-4 05, సంధులు-497, ముఖనంధి 499, [పతి 

222279 

250.4 82 

488529 



10. 

iv 

ముఖనంధి-502, గర్భనంధి-505, అవమర్శ నంధి _ 508, నిర్వవాణ 

నంధి - 511, సంధి పయోజనము-5'/4, అంగావళ్యకత - ల్15, 

సంధ్యంతరములు-ల్. 6, నూచ్యానూచ్యా విభాగము 17, అర్జోప 

'జీ.పకములు-51'/% నాటక భాష-555. 

అష్టమాధికారము : దళశరూపక లక్షణ కథనము 

నాకట లతణము-4ల1, అంకనియమము - 5525, నాటకాలంకార 

ములు-రలీర, (వేక్షకుడు, నటుడు-511, | పౌళ్నికులు-ర్కీవ నాట్య 
[వళ _స్టి-లి4లి, నాటకారంభము-5 15, (పస్తావన - 568, వీథ్యంగ 

ములు - 551, వన్తు[పపంచనము - వీరిల్కీ అంకన్వరూపము - 569, 

రనపోమణము - వీరికీ, నీషిద్దములు - 5658, అంకలతణ సం|గ 

హాము-రీరీ?, నాటక లకణ సం| గ వాము-రికకి, తోటకము - 570, 

నుబంధు మతము-.నాటక పంచకము-2 1, (పకరణ లక్షణము-5 77, 

నాటికాలక్షణము - 5రిళి, ఛాణలకణము - 535, లాస్య్యాంగ 

ములు_5ర57, (వహనన లక్షణము -_ 590%, డిమ లవణము - 5€5, 

వ్యాయోగ లకణము - 50” సమవకార లవణము 593, వీధీలశ 

ణము - 602, ఉత్స్భప్టికాంక లవణము - 60కి, ఈహాోమృగ లక 

ణఇము-606. 

నవమారికారము : నృత్య భేదస్వ రూప ప్రకార నిర్ణ యము 

ఉపరూపకములు-61 0, గోష్ట్యూదులు-6 12, నట్ట క ము-6లి5, భాషా 

నియమము-640, అకరవిధి-645, ఛందోవిధానము- 64”, ఉపసర్గ 

విధి-640, నామవ్యవవోరము-6ల్ |, కవినసమయములు- 654, శిల్ప 

కము-అంగలతణము - 656, డోంబి-అంగలతణము-664, నాయ 

కులు, నవోయులు- 666, కావ్య భదములు- 665. 

దశళమాధికారము ; నాట వ్రవయోగ భేద పకారనిర్హ యము 

నాట్యోత్చ త్తి = 672, నాట్య పయో కలు - 678, రాజపరి 

వారము--681, నభానదులు-690, రంగమంటవము- 602, న్భత్త- 

నృత్య- నాట్యములు-694, బృంద రీతి-699, బృంద భేవములు- 09, 

(ధువారీతి _ 707, రనథావములు- తా దాత్ళ్యత - 718, రనథావ 

ములు- వాక్యార్థత-' 15, అలం కారగుణమ లు- వా క్యార్థత-'/ 1, 

రసభావాదులు, వ్యంగ రత _ 716, చేళవిభాగము- 2కి, చేశ 

ఛశావలు.726, గోష్టీభాపలు-7లి1, 

580608 

6096171 

672881 



ఖావని వదనము 

1. అనువాదము 

(శ్రీశారదాతనయుడు కాశ్మీర దేళవాసి. భోజశ్ళంగార్నపకాళమును, మమ్మట 

కాద్య్మపకాళమును సందర్భవముచితముగ ననువరించి యీ భావ పకాశనమును-భావ 

[పకాశికను-భావ| ప కాశమును నిర్చించెను. ఈ భావ|పకాశనము నరా,చీను అనేకులా 

మోదించి |గహించిరి. కావున A.D. 1175-12530 సమయమున శారచాతయుడు తన 

భావ పకాశనము నావిష్మరించి యుండును. విశిష్టవిషయములను తానె స్పష్ట ముశరించెను. 

అది విశద మగును. విజయనగరమవోరాజ సంస్కృత కళాశాంలో నేను విద్యా 

వ్యానంగ మొనరించునపుడు భావ|పకాశనము కలదని వింటిని. కనాలి సలస్కృతకలా 

శాలాధ్యాపకుడుగా నున్న సమయమున భావ[ప్రకాళనము నందుకొంట్"ా. ఏమో సొంకల్స్చిం 

చితిని. నలుబది నంవత్సరవ.. లటు నిటు దీని నవధరించి యిట్లు నువ్భాగ్సోంవాసమున 

నవా కారమున స్ముపకాళ మొనరింపగలిగితిని. ఇది యింతటి స్వరూపసౌందర్యము కలదగు 

టలో సంగీతసాటక అకాడమి సర్వహెతువు. నాటి అకాడమి అధ్యతులు (శ్రీ పనల 

సూర్యచం దరావు |[వముఖులు నా [గంథ విషయమున సుముఖులు. ఇది అకాడమీ: పకాశ 

నముగా వెలయుట నన్ను నిత్యము న్పందింప జేయును ఇట్టి న్వస్పంగసౌందర్య మందరకు 

గలదు, నాకను గలదు. కేం దసంగీత నాటక అకాడమి, ఆం ధసబేళ సంగీత నాటక 

అకాడమి నా |" భముల నాదరించినవి. యణాఫూర్వము సనవ్చాదయలోక' మాదరము 

చూపును. నేను నా కర్తవ్యమున నమాదరము వహింకును. (శ్రీయదుగి? యతిరాజ 

స్వామి పాదులు, (శ్రీ) ౬.5. రామస్వామిశా స్త్రిశిరోమణులు సూచించిన భావములను 

నేను నం[గవాముగా నపినయముగా స్వీకరించితిని, 

ఈ [గంధము నర్వ|గంథనూ| తాత్శక ము. నాట్య వేదము ఆరింభముగా ఆన 

నాటివరకు వెలసిన ఉపజీవ్య (గంథముల న్వరూవనతస్పృం సములు వీనిలో కలవు సుజ్జూ 

తములై న నాట్య వనము, అభినవభారతి, శృంగాగ|పకాశము, కావ్య ప కాళము, 

ధ్వన్యాలోకము, అభినవలో చనము, రు[ధటకావ్యాలం కారము, దండి కావ్యాచర్శము, 

భామవా కావ్యాలం కారము మొదలగు (పా క్రన్యగంథములలోని అ పేతీళలభావములు 

న్యూతభాషలో నిందున్నవి. ఈ పరిమిళార్థ్మపతిపాఎనమునకు తదాసర్యగంథములలోని 

భావములను కొంతకొంతగా వివరించితిని. ఇంతకు పూర్వము రచించి (పకటించిన నాట్య 

వేదాది (గంథములలోని వాక్యములను. భావములను నిరూపించితిని. ఆ సర్వనిరూపణ 



లీ 

మున కిష్టపడనపుడు త త్తన్నా మో ల్లేఖ మొనరించితిని. సమానార్థములిం దుల్లి ఖతము 

లై నపుడు నంవాదివినంచాది భావనమీకకు నేను నేనై యత్నింపలేదు. నారచితములలో 

నంవాది విషయము లున్నవి. విసంచాదము గో చరింపవచ్చును. ఏక నిళృయవి వేకమునకు 

సర్వేవణ మవేకీతము. ఆ పకనిశ్చయమును నేనే యేల్మవాయనయితిని! పాళక|భాతల 

యధికారమును నేన యందుకొనుట నాధర్మముకాదు. ఒక్కొక్కావిషయ మున ఒక్కొక్క 

[గంథమంత [వాసి విషయ[గహాణ మతుల మతి శో ద్రామాంద్యముల నేను పాతువు 

శాజాలను. 

దీనిని వాయుటలో పూన్వరచితములయిన నా|గంథముల విషయములు, అందలి 

పం కులు వం క్ర్తులు నాకంటికి కనబడ చున్న నా నానా (గ ంథములు నవాయోగ మిచ్చి 

నవి. ఎవరినేనీ అడుగ వలసీనపుడు నేను ఎవరినడుగుదును? మా రాయండు లేడు. నంగీత 

విదుల నడుగుదునా? వారు సంగీత శాస్త్రి కలవారయినను కివిశాచుంబనము లెని 

వారుక దా? కవీతాభావుకుల నడుగుదునా? వారలకు సంగీతశ[తుత లేకున్నను |శుతి పరి 

చితి యుండునా! కామశాస్త్రి ఈ మోడశొ(న్ర్రము గుర్తించునా? వేదాంశచాది 

సాహితీ సంవాది యగునా? ఎవరికి పశ్యభిజ్జాపరిచయ మున్నది? ఎందరు న్పందవాద 
[పస్పందితులు? అన్నియున్నను వారు కృంగార | పకాళభోజు లగుదురా? అభినవగువ్ల 

మవోర్థమవోమార్గము వారెరుగుదురా? ఇది కామశా(న్త్రము, ఇది నాట్యశానన్త్రము, ఇది 

కావ్యశాస్త్రము, ఇది స్ర్రీశొన్ర్రమ, ఇది పురుషదర్శనము, ఇది వ్యాకరణ నిరుకి, ఇది 

సంవిచ్భా(స్త్రము, ఇది అభినవదర్శనము, ఇది అభినయదర్శనము, ఇది కా వ్యాలోకము, 

ఇది కావ్య పకాళము, ఇది రూపకదర్శనము, ఇది సాహిత్యత౦ తము, ఇది సకల తం తము. 

మారాయండు వల నాక థిగమ్యు లెందరు గలరు? నారచన ననక, నన్నె యనువారి 

నెట్లు చేరగలను? నేనిన్ని తెలిసి యిది |వాసితినా? శారచదాశనయునకు శారద యున్నది 

నాకును కలదని నా సంతుష్టి. 

నానావిధ దెశీమార్గవీథులలో భావపకాశనము ఉవన్యసించిశిని. _ వినీవినిన 

తోడనే విస్ఫారితనే తవృాదయుడగు (శీ) సూర్య చం[దసవ్మాదయుడు ఏది యేది యని, 

ఎశైట్లు అని నన్నుచూచి దీనిని చూచెను. తనచూపు సర్వవచేతనుల చూపుకాదా? 

ఈ (ఫకాళమునకు వకాళన మిచ్చుట కంగీకరించెను. నన్నుచూచి, భావ వకాళనము 

చూచి భావాలోకము చూచెను. నాయీ రిచన భావాలోక మయినది. (గంధము 

నందలి నాట్య సంగీత సంప త్రిక సంగీత నాటక నంస్థానంవిత్సంప త్రిక, నచేతోలో కాలోక ము 

నకు నేనేమేని న్య క్షవివేకుడనై యొకరింవగలిగినచో అట్లు నేను భావుకముఖమున గుర్తింప 

గలిగినచో నది సర్వము భావికృతులకు జీవితము కాగలదు. ఇంతటి జీవన ముబ్లీఎనము 

(శీ శారచాతనయుడు పొందియుండును. ఇట్టి సంతుష్టి నాకంతిరున్మేషము నంపాదింప 

గలదు. 
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శ. భావ్వపకొశనము 

(శ్రీశారచాతనయ విరచిత మయిన ఈ భావ్యపకాశనము రన-నాట్యత _త్వ్వ్రముల 

| పతిపాదించుట కత్యంతము నమర్థ మయిన విశిష్ట గంథము . భరతుని నాట్య వేదము అవత 

రించిన నాటినుండి యనేకులు రనశాట్యరంగ మున అవతరించిరి. కోవాలుడు మాతృ 

గుప్తుడు వార్దుడు నుబంధువు మొదలగు వా రి విషయమున ననేక [గ ంథములను రచించి 

న్వరూవళోభ నంవబాదించిరి. కానీ వారి (గంథములు లభింప లేదు. చారి భావములు 

మాత మే కొన్ని యందుచున్నవి. ఈ భావపకాళనము కొన్ని లు_ప్పభావములను అభ్యూ 

వాములను నూచించు చున్నది ఇట్టది భరత ఖావ పకానము అ న్యాన్య ఖాన పకాశ 

నము నయినది. అనంతరళకాలము వారు శారదాతనయ నూ క్తులను బహుమానింఛిరిః 

శారదాతనయుడు నానావిధము లయిన రూవకముళనుండి ఉపరూపకముల నుండియు 

ననేక లభ్యుముల నుదావారించినాడు. వీనిలో గొన్ని యెచట నున్నవో తెలియుటయే 

లేదు. భరతుడు మొదలు ఊమెం[దుని వరకు గల సాహిత్యాలో చకులను భావ పకాళ 

నము స్మరింప జేయుచున్నది. నాట్యములో సంగీతములో సాహిత్యములో ఉల్లి సన 

సముల్ల సనముల రితి నీ [(గంథము విశదము చేయుచున్నది. నాటకమీమాంసనకు నంబంధిం 

చిన శ్యాస్త్రీయమగు తాత్త్విక విజ్ఞానము దీనిలో న్పన్టముగ నున్నది. 

ఆర్వాచీన కాలము వార నేకులు భావ[పకాళన వచనములను [పమాణపదవిలో 

నిరూపించిరి. నానారూపక వ్యాఖ్యాతలు థావవకాళనమును చూచి తీరవలయునన్న 

భావము గలుగ జేసిరి. _[పాచీనాలంకారికులు కొందరు చూచి నరిచూచి తలయూచిరి. 

1898 లో భావ(వకాళనము కొంత తెలిసినది. అటు నిటు కలవానిని చేర్చి కూర్చి ఇంతటి 
[గంథముగా బరోడా ము|దించినది. 1929 నాటినుండి లోకమున నట నట నిది చేరినది. 
1951 నుండి నేను నంస్కృతక ళా శాలా ధ్యాపకుడ నై నియశవ్యానంగ మొనరించుకపుడు 
ఈ ఖావ[పకాళనము నా వ్య్చాదయ[పకాళన మయినది. మా రాయండుశా స్త్రి) వటూరి 

ప్రభాకరశాస్త్రి మానవల్లి రామకృష్ణకవి నాకు భావదీక నిచ్చినట్లు కాగా నేను శారదా 
తనయారాధన మొనరించితిని. త్మత త|త సభలలో నేను పలుకు నపుడు పలుకు లన్నియు 
నావి యని లోక మనుకొనునట్లు శారదాతనయుడు నాకు నభాసంభావన మిచ్చినాడు. 

లి. కారదాతనయుడు 

శారదాత కయుడు తన విశేషమును భావ వకాళవమున న్పవ్మముగ నె నూచించి 

నాడు మనకిక చరితాలోచన| శమ మక్క_గలేదు. శారగాతనయుడు [నావ్మాణుడు. 
కాళ్యపగోతుడు. ముప్పదియా?,ము లొనరించి పిమ్ట్యుపీతివన్యను డయిన “లక్ష్మణుడు” 
బహు ళుతుడు వెదములకు వేభూషణ మను భామ్యము రచియించినవాడు ఈతని తాతక్తు 



తంగడి, తండి తండి యయిన కృష్ణుడును వేద కాన్ర్రవిద్యాపారంగతుడు. కృష్ణుడు 

మవోదేవు నారాధించి భట్టగోపాలుని కనెను. భట్ట గోపాలుడు శారచాతనయుని తండి. 

ఈతడు అష్టాదళవి ద్యాపారీణుడు, శారదాచదేవుర్ణపానకుడు, శారాను! గవామున 

గలిగిన తనయుడు శారదాతనయు డయినాడు. దివాకరుడు శారచాతనయుని గురువు. 

శారదాతనయుడు నర్వవిధముల శార దాతనయుడు. శారదీయమను ేరిట 

నంగీత | గంథము [వాసినాడట; అది యెప్పుడు అభించునో? కావ్య|పకాళ [గ ంథమునకు 

వ్యాఖ్యానము (వాసినాడట; అది యెచ్చటనున్నదో? ఈ భావ[పశాశనమె యిప్పు 

డున్నది. ఈ తనయుని వంశము వారు వారివారుల నారాధించు వారయినను కాళ్ళీరికు 

లయినందున | పత రభిజ్ఞానం వదాయమున నఖినివిమ్షులు. తానభినవగుపానుయాయి నని తన 

యుడు చెక్చికొ నెను. మట్ల్తింంళ త త్ర ముల నభిమానించెను. రాగ విద్యా కలాభిమాని 

యయ్యొను. శివా మభానముల నిరూపిం "ను, ఆరాావర్తమున 'మేరూ_త్తరజనపదమున 

మాఠరవూ: గ) గామమున నీశ్రడుండెనని యీ [గంథము నంచె కలదు. 'ఈ స్థ్రలసంకేతము 

నేటి సంకేతము నభిమానించు వారి భావానుసారమున సంచార మొనరింవ వలసిన దగు 

చున్నది. 

సదాశివ వ్యాసనారదాది రస- నాట్య సమాలో చకుల భావసారములను శారచా 

తనయుడు నిరూపింశెను భరతుని నాట్య వేద | పణాళికను తా ననునకించెను. భరత 

విసంచాదుల భావములను నిరూపించెను. ఆరంభమునసె భావనముంను (పతివాదెంచి యవి 

రసాస్వొనక. నకు నవాకరించు రీజిని గిరూపించెను. భరతుడు ముందుగా రనములనె 

యుల్లేఖంచి వినుట భావముల [వతిపాడింతెన . దళవిధరూపుముఅను జెప్పి యవి రస 

భావాస్వా-మునకు సహాకరించు విధానమును సూచించెను నటుని చతుర్విధాఖినయము 

లచే నవి సు స కాశము లగుటను భరతుడు (పతిపాదించెను. శారచదాళనయయుశు ఇరువది 

ఉపరూవక ములు నుపయోగించుటను నిరూపించెను. ధనిక భోజాఖినవగు స్తుల (పామాణ్య 

మును (పవర్శించెను. ఉపరూపకముల _ స్వరూపనిర్వచనముల నిరూపించి యందలి 

లమ్యముల నిరూపించి, నాటో్యోపయోగిగీ తార్టము నిరూపించి తన వ్యానంగవిశిష్టతను 

విశద మొనరించెను 

సారస్వతమీమాంనలో రనసిద్దాంతవిమయమున భావభేదములు గలవు. భరత 

సంవాదుల భావములను వికంవాదుల భావములను తనయుడు |పతిపాదించెను. భట్టాభినవ 

గుప్తార్యపాచచ్యాయలో తాను సంచరించెను. రనము కావ్యాత్ళ యని సంభావించెను. 
రీతి గుణాలంకారములు కావ్యకోభాధాయక ము లగుటను నిరూపించెను. అభినవగుపు 

నంతట ననుశరించు వాడయినను కొన్నిట విసంచాదము చూసెను. అభినవగు వథావమున 
నము వంగి ఖ్ర్మె; వాచ్యము కాదు. ఈ విషయమున తనయుడు దళకమూపకభావము 

నా౫యించెను. వశ రూప ఇొవమున “రనము కా వ్యాన ౧రుగును; అది కావ్యమున (పతి 

పాద్యము నగును. దానికై వ్యంజన యావ శ్య! ము కాదు. రసము తాతృర్యశ క్షి చే 
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ఛభాసించును. వ్యంజనయు తాశ్చర్యాధీనము. శాత్సర్యమునకు గల (పొ ధాన్యము ధ్వనికి 

లేదు.” అని భావింపవచ్చును. లోల్పట శంకుక భట్టనాయకాభినవగు పులు రనచవాద 

మూర్దన్యులు. అర్వాచీను లందరు అభినవగు ప్లునె రనవాదమున ననుసరించిరి. శారచా 

తనయుడు భట్టనాయకరనవాదము నభిమానించెనా? ధనిక దశరూపకావలోకము ననున 

రించెనా? అనిపీంచును. కావ్యరనముల సంబంధము భావ్యభావకభావనంబంధ మె కాని 

వ్యం గ్యవ్యంజక భావ” బంధము కాడని భట్ట నాయక భావమున నికిత మగును. అభిధా 

లకణాళాత్పర్యమ!లు కా వాన్ధిడ్డ్ మాస్వాదించుటకు సవాకారులు. సవాదయులు 

భావనావ్ప_త్తిద్వారమున రనభోగ మనుభవింతురు. రసభోగము [బవ్మోనందసదృళము. 

కావ్య-రసములకు నిట్టి భావ్యభావకభావసంబంధము కలదు. కావ్యము నందలి విభా 

వాదులు రసభావకము లగును. ఇట్లు తలచు భట్టనాయకుడు శారచాతనయున కనుసర 

ణీయు డయినట్లనిపించును. 

శాంతము రసమని సిద్దరనమని అభినవగు ప్పసిచ్యాంతము. _శాంతరసస్వరూపవివే 

చనమున శారదాతనయుడు శాంతము నాట్యరన మనుటలో వి|పతిపన్నుడుగా గోచరిం 

చును. శాంతమును రనవుగుననుట నువృటుజె మొదటగాననెనట. అభినవుడు శాంతము 

సర్వరసపర్యవసానభూమి యనెను. శాంతము నుండియె యితరరనము లావిర్భవించు నని 

శాంతము నందె యవి పర్యవసించునని అభినవభావము . రుద్రటుడు శాంతము నంగీకరించి 

(చేయోరసమును గూడ జి వ్పెను. వ్యభిచారిఖావ ములు కాని సా_తికభావములు గాని 

శృంగారకరుణాదుల వలె పరిపోవము పొందునవి యగునేని రనములె యగునేను. 

శారదాతనయుడు ధనంజయభావము ననునరించి యీ వాదముల గాదనెను. శాంతము 

నాట్యర నము కాజా లద నెను. శాంత స్థాయి యగు శమమునకు విథఖావాదులు సంభవింప 

వనెను. అభినేయము కాజాలదనెను. కాని కావ్యములలో శాంతమునకు స్థితి కలద'నెను 

భరతుని యనంతర ముడయించిన సాహిత్య వాదముల నన్నింటిని సమీకరించి నిరూపించి 

పరిశీలించి శారచాతనయుడు పరిష్కరించుట యిందు గోచరించును. భోజుడు శృంగార 

[పకాళములో నిరూపించిక విధమున _ శృంగారరనత తత్త్వమును వెలయించిన విధమున 

శారదాతనయుడు రనవంవేవనమును నివేగించుట యిందు గోచరించును. ఈ విషయ 

మింకను వివేచితము కాగలదు. 

ఈ శారచాతనయ రచన లలితనిబంధము. మి తసమ్మితము . ఆర్ధ పవణము. 

ఛందో యో జనమునగాని వ్యాక రణవిశేషము న గాని ఆలంకారికవిధానమునగాని యిందం 

తగా |శర్రావిశేషమును తనయుడు  పదర్శింపలేదు. కతిషయస్టలములందు వ్యత్య_న్తము 

లుండవచ్చునని తనయుడే తలచెను. నాట్యరసవిషయమున నితరుల భావవ్యూవానమా 

కోలనమె యిందు ముఖ్యమయినది. నాట్యశాస్త్ర దశరూపక కావ్య(పకాళ శృంగార 

[వకాళములలోని విశిష్ట విషయముల ననామసంశకేతముననె శారదాతనయు డ నేకస్థలము 

లందు నిబంధించెను. ఇంక నేవోకొన్ని యనదగినవి కలవు కాని యవి |పతిపాద్య| వతి 
భోధకములు కావు. ఇంతటి (గ్రంథమున నట్టివానిని గట్టిగా పట్టరాదు. 
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4. రననం|పదాయము 

సాహిత్య |పస్థానమున సర్వసం|పదాయములలో రససం|పదాయము (పధా 

నము స్వమూలము. రసము సాహిత్యాత్మ. గుణరీశ్యలంకారములు రసాంగములు. 

భరత నాట్య వేవమున రసమునకు సంబంధించిన నంపూర్శవికననము కలదు. భరతుని తరు 

వాతి వెరు కొందరు రసవాదమునె |పధానమని భావింప లేదు. కారదాతనయుడు 

తననాట శాను గుర్తించిన వానిని తన [గంథమున నిబంధించెను. భరతానంతరము రన 

విషయమున గలిగిన విశేషములను చేర్చులను మార్చులను కూర్చెను. రసాస్వాదమునకు 

వలయు నగ్వవిశేషములను సాజాక్కరింప కేయుటకు శారదాతనయుడు సఫలయత్న 

మొనరించెను. భారతీయవా జ్యయములో రసపద మనేకార్థము లందు [సయుక్త మయి 

నది. “రసో వై నలి (శతి పర్య బవాంై నిరూవకముగా నున్నది. దినిని సాహిత్యరసపర 

ముగ పంజితరాయలు పరిఖాపించెను. వాల్మీకి శోకము శ్లోక మయినది. వాల్మీకి 

శోకము శోకము కాదు. ఆది కొరుణరసస్థాయిభావము. రననం|వచాయమునకు వాల్మీకి 

నాన్న యయినాడని ఆనందవర్దనుడు భావించెను వాల్మీకి భరతుల మధ రకా లమున రస 

విక నన మెట్లున్నవో తెలియరాదు. భరతునకు పరిపక్వరసఫల మె లభించినది. వాల్ళీకి 

రసద్భష్టిని రూపకరచయికలును అందుకొనిరి, నటులకు సాటకరచయిత లకు నటనూ[తము 

రచించిన వారిని పాణినియు [పన్తు తించెను. నటామ్నాయము వచ్చినది. నాట్యం [గవాము 

వెలసినది. “రసానేవ తావదా చౌ వ్యాఖ్యాస్యామః. నహిరసానృ తే కళ్చివర్థః [ప్రవర్త తే" 
-ఇది భరతుని రననూ[తము. రనమె నాట్యము నాట్యమె రసము. భామవోదు తీ రస 

పాధాన్యము నంగీఎగెంపలేదు. కోవాలాదుల భావములు భామవోవముల భావములకు 

మూలములు కావచ్చును కాని యా మూలములు లభింపళలేదు. భామహుడు మేధావి 

[పభృతులను స్థృరించౌను వారునుళేకు. వారి వారి భావబలముతో రసనం |పదాయాతి 

రిక్రముగా అలంగా ':౦'పదాయమును భామవహుడు నెలకొలివి పట్టుదలతో రనము 
నలంకారములల్* జేర్చెను. దండి రనముల నామోదించెను. ఉదావారించెను కాని గుణ 

ముల శాత్శరూ; మిచ్చెను. రన విషయమున భామహు నంతటి |పతీషపశాపుడు 

కాలేదు. "వొమనుకు రీతివాది - “రీతిరాత్మా కావ్యస్య-” భామవాడు దండి నిరూ 

పించిన గుణోలం కారములను గ ర్తించెను. గుణముల కింకను ప్రాధాన్య మిచ్చెను. రన 

మును కాంతిగుణములో జేర్చెను. “సంద ర్ఫేషు దళరూపకం |శేయః” అని నూ(తించి 

రూపకములందు రసోల్లాన మామోదిం-చుచున్నాననెను. ఉద్భటుని సమయమున రనమునకు 

సముల్ల సము కలిగినది. కాని రనము కావ్యాత్మ కాలేదు. ఉద్భటుడును నాట్య వేదమున 

వ్యాఖ్యానము రచించెనట. “వ్యాఖ్యాకారో భార తీయే లోల్లటోద్భట శంకుకాః””. ఉద్భ 

టుని కావ్యాలంకార సార సం|7 వాము రసాలంకారములకు దండి ఖభామవాు లిచ్చిన 

నమాదర మె యున్నది. భానములవై ఆనరభావ మొకింతచూపెను. రీత్యలంకారనం[ప 
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చాయనమాదరముతో రసనం| పదాయనమాదరమును గూడ ఉద్భుటుడు |వదర్శించుట 

భావనీయము. 

వాల్మీకి భరతసమారంభ మయిన  రససం|పచాయము నాట్యగోష్టిలోననే 

యున్నట్లు సంఖావిత మయినది. గుణాలంకారరీతివాదములు వడగలు విప్పినవి. వలనో 

యొక యున్మేషము రాగా రీతిగుణాలంకారములకు వలె రనసమునకు కావ్యపీఠ'| పతిష్ట 

కలిగినది. రుదటుడు కావ్యాలంకారములో సంగతి | వదర్శించెను కవి రవనిబంధ నై కా 

నప్ఫావయుడు కాదగుననెను. శాంతరనమును ,'పేయోరసమును జెప్పెను. ఎన్ని 

యేని రనము లుండదగుననెను. అంతట రస్మపనరము భావించెను. ము_క్షకమునను రన 

(ప్రకాశము చూ పెను. 

“ కావ్యస్యాతాా ధ్వనికి” అని వ్యవస్థాపన మొనరిం చిన ఆనందవర్టినుడు నర్వ 

ముఖ్యమయిన రసధ్వని కన్నియు నం౫ము అగుటను సర్వనమన్వయము చూవి నవ్మావయా 

లోక మిచ్చెను వైయాకరణుల న్ఫోటవాన మాధారముగా ధ్వనివావము నుగ్నిషింప జేసి 

న్యంజ నాస్థాపన మొనరించెను. అభిధాలకణఐల కన్న వ్యంజన థిన్న మని సిద్దాంతము 

చేసెను గుణాలంకాళాదులవై రసాధిపశ్యము స్టాపి..చెను అవి యన్నియు రామును 

పోషించునవి కావలయు ననెను. భరతుని రఫము వే౫ని ఆనందుని రసము వేరని యను 

వారి నేమనవలెను? [పతీవోశేందు రాజు భట్ట నాయకుడు ధనంజయుడు ధ్వనిని రా ఖమున కే 

యత్నించిరి. ఛామవోద్భటవాదములకు మాటనిచ్చి (పతీవోశేందురాజు వ_న్త్వలం 

కారరనధ్వనులను అలం కారోదరముననె చూచెను. భట్టనాయకుడు ధ్వనివాద మంగీక 

రింపడు. రసమాత్మ యనును. భరతుని భావవిభావాదుల నిర్వ చనముల థాఏంచి, భావ 

కత్వభోజకత్వ వ్యాపారముల నంగీకరించి రసమునె కావ్యాశ్తరూవమున భోజ్యము 

చేసెను. నత్త్వా। చేక పకాశానందమయ మయిన తన “*వ్యావయపర్పణముని* రన మట్టవ 

భాగంచి యుండును. ధనికధనంజయులు ధని వాగ మొల్ల ని యన్నద ము్టలు. కాని రన 

వాపనం వానము కలవారు. ధనికుడు ర పకావ్యములకు వ్యంగ రవ్యంజక భావము తగదని 

భావంఖావక భావ మె తగునని భర్రీనాయక ని 5 ల భావించెను. ఇట్లిట్టి వారు ధ్వనిధ్వంస 

మునకు యత్నించిరి. రనము రస్యమనీ భావించిరి. ఇట్టి సమయమున (శ్రీమగభినవగుప్తు 

డవతరించెను. అభినవుడు ధ్వన్థ్యనుయాయి. దగసిద్దా.త వవ. ధ్వని హా దామషేవముల 

నామేపించెను. ఆనందవర్దనసిద్ధాంశ  మవతిశేవము చేసను. అర్వూచీనాలం కారిక 

లందరు ధ్వని వాచ మంగీకరించిరి. అధభినళని లో చనన అనన భాంతి అంకల్ కా రాధ్య 

మయినవి. కుంతకుని [వకో_ి మహిముని అనుమికి ధ్వనిసిరాసమునకు యత్నించినవి 

కాని రసాత్మతావిషయమున వీరలకు వై మత్యము లేదు, 

(శీధారా ప్రభువు భో జరాజు శృంగార వ కాళశములో శృంగార మొక్కటియె 

రనమని యనెను. ఇతరములు మిథ్యారన్మపవాదము అనెను. “శ్చంగారో పి? నాము 



తా 

+. === ఆత్మనః అవాంశారవిశేషః స చేతసా రస్యమానో రసః ఇత్యుచ్యకే యద సి శ్వే 
రసికః, అన్యధాళత్వే నీరస ఇతి”. ఈ అవహాంకారమె నర్వభావములకు మూలమనెను. 

విభావాదినం యోగమున స్థాయి రసమగుట నాకేపీంచెను. భావములు స్థాయి సా_క్ట్విక 
వ్యభిచారి 'భేదమున మూడు విధము లనుట నంగీకరింవలేదు. నాల్గురసములు నాల్లురన 

ములకు హేతువు లగుననుట నాదరింవలేదు. “న శృంగారః సో౭భథిమానః స రనః తత 

పతే రత్యాద యో జాయంతే” అనెను. భోజవాదచమును నేను నా శృంగార పకాశమున 

వివరించితిని. శారదాతనయుడు రనమీమాంనలో ఫోేజవావము నందు కొనెను. కాళ్ళీరికు 

లయిన ఆనంచాఖినవు లితరులను కాదనిరని భో జభూపతి కాళ్ళీరికుల నేమో యనెను 
శారచాతనయు డుభయానుసం ధానము నకు యత్నించెనా? అనిపించును భోజానంతరము 
శమేందుడు బొచితి గ్రవిచార చర్చలో సర్వసాహితీసామ। గీనం[ ౫ వామును కొచిత్యమునకు 
నంబంధింప జేసి కొ చిత్యమును కా వ్యజీవితముగ పరిగణించెను. గుగాలంకార రసాదు 

లన్నియు “జాచిత్యమను భావంతి” అనెను. ఆనందవర్దను డె జెచిత్యమును మొదట 

గుర్తించి యది “రసోవనివమత్త ఆని నూచించెను. ఆనందవ ర్షనానుయాయి యయిన 
తేమేం|దుడు ఫాంతరసము నామోదించెను. 

ఇన్ని విధముల సాహిత్యసం[ వపదాయములున్నను రసనం[పదాయ మె యన్నిట 

ననుగతముగా వ్యాపించినది. సర్వ వాదముల సనమన్వయిం చుకొని మమ్మటుడు కావ్య పకా 

శమును (పకాశింప జేయగా ననంతరకాలము నందలి యాలంకారికులకు జెప్పవలయునది 

మిగులలేదు. మమ్మటానుయాయిగా శారచాతనయుడు (వతిపాద్యము | పతిపాదించి రస 

విషయమున భరత కోవాల ఆనందవర్దన భట్టనాయ కధనంజయ అభినవ భోజులను తన 

భావ పకాళశములో గోచరించునట్లు చేసను ఇట్టి భావ్యపకాళన ర్చి పట్టున సనముపా చేయ 

[గ్రంథ మయినది. 

శారదాతనయుడు తన |గంథమునకు థా వ (పకాళ న మను పేరు చెట్టుట 

నముచితముగా నున్నది. ఛారతీయు లే విషయము నేని దివ్యనంబంధముతో నున్నట్లు 
భావింతురు. ఈ [గంథము నాట్య'వేదముతో సంబంధించి యున్నది. |బహ్మా భరతులకు 
నాట్య వేద ముపదేశించెను. అది మొదట ద్వావళసావా[సి. నేడు షట్సావా(సిగా 
నున్నది. నేటి [గంథములో (పాక్తన భావములుగా నూచితములు కొన్ని కలవు. భర 

తానుయాయులు నేటి నాట్య వేదమునకు సంకలన కర్త లని కొందరందురు. అభినవు 

డట్టనడు. శారదాతనయుడు సచాళివసం| పదా నుమును [దిహ్మ-ం|పచాయమును గుర్తించి 

శావ|పకాశనము రచించినట్లు మొదట నిరూపించెను. కోవాల మాతృగు్త నుబంధు 
_దౌహిణి వార్డుల కృతులు తనయునకు పరిచితములై యుండును. వానిని తాను 
స్మరించి యనుసరించెను. భరశానుయాయులను ధనంజయాదులను తానభిమానింవెను. 

ఈ (గంథము నాలుగు ముఖ్యవిఖాగములతో నున్నది. పది యధికారములతో నున్నది. 
ఇట్ట విభాగము యుక్తి సంగతము. రసావియోగమునకు వలసిన విశేషము అన్నియు 



డా 

నిందు శ్యాస్త్రీయముగా నిదర్శితము అయినవి. రూపకోవరూపకముల న్వరూపవివేచన 

మొనరించి శారదాతనయుడు భావశాభిముఖ్యము సంపాదించెను. భావరనములు పర 

స్పరనంబద్ధములు. వాని నిరూపణ మమువధికారములకు జగా నిందున్నది. భావములు 

రససనముళ్లానమునకు నమర్ధములు. ఆ భావముల థాగవిభాగములను తనయుడు నిర్రేశించి 

రమ్యుముగ వాని నిరుక్తిని నిరూపించెను. ఉద్గీపనవిభావములను నిస్దే?ంంచి అనుభావ 

ముల చాతుర్విధ్యము |పతిపాదించెను నాయక నాయికావిశేషముల నిశ్చిశించుటలో 

సరన్వతీకం తాభరణము దశరూవకము శృంగార! వకాళము భాన|ప'కాశనమున కాధారము 

లయినవి. రు[దటుని కావ్యాలం కా రములో రు దభట్టు కృ౦ంగారతిలకములో నిరూపితము 

ల బున వ్యభిచారి భావముల స్వగూపత _త్వములను విశద 'మొనరించెను. భాషముల నిరు క్తి 

యిందు నవిశేషముగా భావనీయము ఇట్టి నిరుక్తి నితరాలంకారికులు నిన్షెళిపలేదు. 

రనత త్త ్ ర్రవివేచనమున శారదాతనయుడు భరత భాపూభాషి యయినను వాసుకి 

మతమును జెప్పెను. భట్టలోల్లట ఛావమును ప్పి రస్మాయము వివేచించి యోగ 

మాలానంపహితాభావముల వివేచించెను. శృంగార| పకాశమునందలి అహాంకారాత్శక 

మయిన అభిమానవృ శక్తిని రసమూలత త్త్యముగ నిశ్చయించి నిర్తేశించెను. సాంఖ్యమశము 

వార గీ రించు [పకృతి వికారవాదములకు సంబంధించిన అవహాంకాగము నభిమానము 

న_త్త్వరజ నమోగుణముల వివేచనముతో విశద మొనరించెను. పద్య్భాభూవ. తమును; అనగా 

[బవ్మావాదమును నముళ్లేఖించెను. శాంతరసమునకు |[సయోగార్హత లేవని తగిన విభా 

వాదులుండవని యనెను. రన మీమాంనలో నారద వొదమును గలదు. అది యోగమాలా 

సంహితకు కొంత సంబంధించి యున్నది. శాంతరనము నారదవాదమున గలదు (శ్రీళం 

కుక రనవాదము సమీకించునవుడు చి[తతురగన్యాయము.న గలుగు చిత్తవృత్తులను జెప్పి 

అది కాదనుటలో సమ్యక్ జ్ఞూనముండుట నిర్ణారించెను. శారదాతనయుడు భట్టనాయకుని 

రనవాదము నావరి.చెను. భరతనూ తాధార్మున వెలువడిన లోల్లట కంకుక భట్టనాయ 

కాభినవగుపు ఇ భావము లబో ఉత్ప శై - అనుమతి - భుక్తి - వ్య క్రి విశేషములు క లవు 

ఇందు భట్టనాయకుని భుక్తి వాదము రసానుఖవమున వర। బవ్మోగం: మగుటను భావించెను. 

శారదాతనయుని దృష్టిలో నిదియును గలదు. శివాది తితిపర్యంతము కల ముస్పదియారు 

త_త్త్వములలో రాగ-విద్యా-కలా తత్త్వములు కలవు. రసానుభూతిలో జీవునకివి కి వాను 

భూతి సంపాదింప గలవు. జీవుడు రాగవిద్యాకలా శయమున విశాానుభూతిని సంపాడింప 

గలడు. వీళ్వో తీర్ణ విశేషము నందుకొనగలడు. నానారసమగు లోళచరిత ముశయు 

తై ఏగుణో్యద్భువము. నాట్యమనునది తై 9లోక్యభా వానుకేర్సనము. అణువగు జీవునకు 

నిత్యజీవితములొ నివి యన్నియు సర్వ దా అనుభూతములగును. ఇది సంసారానంగమై నంవి 

త్పారమున థాసించునని శారదాతనయుడు న్వనస్పందపంవాదము నూచించుటవే. కాశ్ళి 

రికుల స్పందసిద్దాంతమును [వత్యభిజ్ఞా వావమును క వాద్వ్వైతమును శివాగమమున సంఖా 

వించి సమన్వయించెనని నిశ్చయింవ వచ్చును. 



౧౦ 

5. శదారసంబంధము 
అ ఖ 

రనములు రసాంచ6 ముకు పహౌాఏ.వులుగా నుండు నను వాహషమున కుపష్ట ంభక 

ముగా 'వ్యాననారదాదుల థావముల  నిరూపీంచెను. భరత గ ౨థమువ గోచరించు 

(పయోగక థలను తకయుడు శంతి ప్పముగా నిర్హేశించెను. రసాస్వా: విషయమున వాళ్యా 
రత కలదో వ్యంగ్యాళి కలదో మీమాంనీంవెను. శ జ్రార్భములకు కల నంబంధముల నమీ 

తీ౦ంచునవుడు చ్వాదళవిధానము: ను శృంగార్మవ 9*శానుసారమున. నిన్చేశించెను. భోజ 

దేవుడు వీనిని తన [గంథములో విన్తుముొ వివేచన మొనరించెను _ విశదముగ నుదావా 

రించెను. శారదాతనయుడు వాని నన్నిటిని నూషతీకరించి నిరూపించెను. ఆాశ్చగ్యళక్తి 

[ప్రభావములు ధ్వనివంర్య్రపదాయమున నెట్లు నం(కాంతము లయినవో దీని ననుసరించి 

తెలియవచ్చును. ఈ చ్వాగకలతణి నిహావణమున నేను ళృంగార్యపకాళమును అనుస 

రించుట యిందు స్పష్ట మగును. 

అ|పన్తకవు కాని యొక విషయము నిచట సంభావింనవలసి యున్నది. 
ఎవరే 

భోజుడు కృంగార(పకాళములో సీట్లుపపొదించెను--- 

శజార్గముల సాహిత్యము కావ్యము కాగా, శబ్దము ద్యాషళ విధము, అర్థము 

ద్వా శ విధము, శబ్ద ముల నంబణగరూపమయిో సాహిత్యము 'ద్వావళవిధము. సాహిత్య 

ద్వాదశి యిట్లున్నది 

అభిధ వివక్ష తాత్పర్యము | పవి భాగము వ్య పేమ సామగ్శ్యము అన్వయము 

ఏకార్టి భావము దోషహానము గుణోఎ"చానము అలంకార యోగము రసావి యోగము నని. 

పనిలో వృత్తి అభిధాలత ణాగొణీరూపము, వినక. కాశ్వాది |పకరణాది 
అభినయాది వ్యంగ్థమని |తివిధవు. ఇదు కా క్వాదివ్యంగ్యవివడలో న వాం"రభేద 

ములు కలవు. మూడవడి యయిన తార్న శరము అభిధేయ పతాాయ్య ధ్వనిరూపముల 

మూడు విధము లగను. ఇందు ధ్వృనిరూపతాశ్చశ్యము శాబ్దమార్థవ.. నై అను నావ | పతి 

శబరూవ భేవమువన చతుస్వధమయిది. తాగ్పర్యము ధ్వని ముట్లున్నని. వీనికి భే*ము 
కలదని కొందరందురు. అభీ: మునె కొంగోరాడరీంతురు. శారదాతనయుడు మళద్యయ 

మునకు సామర సరము సామం. ౧ము  ఆంపొదించెను “ధ్వరిశాత్పళ్ణ యో ర్భేదో 

| బాహ్మణ।| బహ్రచారవలి ”_తాణ్న రసము _్రాహ్మాణుడు; ధ్వని | బహ చారి 

ఇట్లు కదా వంబంధవి వేచనమున ళబ్ద మునకు పోడఢావిభానమును నిరూసించెను. 

వాచక లతకి వ్యంజక గమక (పళ సయ: దో్యోతక శబ్దములు అభిధా ల.్మి౯కా వ్యంజనా 
అగ హ్ a ౮ అక / కాం గతి (పతతి ద్యుతి వ్యాపారములు కలవి వాచ్య లశ వ్యంగ్య గమ [పళ gg 

ద్యోత్య రూపార్గనులను సిరూపించునని యగునని అఖిన వాద్భ త విధానమును నూచించెను. 

వాచక లక్షక వ్యంజక విభాగము ని'ర్రేశిం చిన పిమ్మట భావ మాదిరించెను. కావ్య 
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[పళాశ్యగంథములోని ఉల్లాసవంచకమును సూ[త వృత్తి సహితముగా శారచాతనయుడు 

సర్వము శ్లోకీక రించెను  ఇట్టివాని వివరణమున నేను నా కావ్య వకాశార్థము నిందు 
౧ లు (ఏ 

సంతరించితిని.  వాచికాభినయ (వనక్షి వచ్చినప్పుడు శై వతం|౫ నియమానుసారమున 

నిరూపణీయము నిరూపించెను. గీతిత_త్త్వము విశేచించెను. తానభినవగుపానుయాయి 

యగుట నావము చేనెను, నాట్యనృశ్యన్భ త వివేచనమున మార చేశీపదతు: లో రూపక 
కలు హి n చి 

ముల ఉపరూపకముల స్వరూవపనుల వివరించుటలో ఎబి యోగిచ్చ-దో వి వచనములో 

నుండవలయునవి యన్నియు నిందున్నవి. నాటళ'దుల వరు కుని పేక మునకు తశ తల య్య 
wd (TT) 

రమ్యతా సమీ వణమునకు భావ, ప” ళన మున గ్భోష్ని సాగించిన వాదు జ్ఞాన స ఆంశనము రల 

వారు కాగలరు. 

6. దేశ విభాగము 

తశ నాటి కాలమున భారగనగ్గ భావన మే విధమున నున్నకో శారదా తన 

యుడు నిరూపించెను. ఉ_త్తరభాగమున పి*మ్య వలయము చ్చిసది. అటువై భారశము 

ద్వివా|న యోజనములతో నున్నది. ఇందరునోదినాణుగు (పదేోము లున్నవి. వదునెని 
మిది భేదనుల [పా దేశకథాషావ్యవవోర ము్నోది. సంస్కృన ప్రాగ్భత వై శాచి మాగధి 
శౌర నేని అగభ శ భామలు రూం వయో (ము ఐంను “లఘు. శకార ఆఖీర చండాల 

పులింద శబర వోలిక 'భె రవ వగ్గవముల పామరు లున్నాగు. అప్పటి దెశ నామములు ___ 

పాండ్ §- కేరల-చో్ల. సీంధు-సింవాల పామర .క లింగ. యవన_ మే చ్చ _పాగసీక 
౧ 

-ళక- గొడంలాట-కిడర్భ-కామరూప-ణఆం|ధ -కోం: ణ-కరాటరక _ సువ్మా _ కాంభోజ. 
ఓం త్ 

వూణ-క రూళ- గూర్జర-సౌ ౮౪న్ష్ర్ఫ-మువో రాష్ట 9. పామ్ముర- అవంతి. అనూపణ-అంగ- వంగ 

న | రె ఒకో _ Cm ఇ” ae eu ఇ" జర | ల అ ఎలో ; 
Mme. ౨5 ని S ‘Iw ళా! అ-కి రాత వార్డ్ = 'చట్ట — ఉష. పొంల పూ ౯. య-జి ఢం 

మాగధ-సౌవీం_చా శాల మా ధ- నేపాల జె స_జాహీ: సల వం! థ కె శిక_ శూర చేన_ 
£9 ర Me) జై యె 

కాజూన--కారూశ-యవన_ యదు- చ| క_ క,రవ.-వెార్వు తీయ _ మ్రైానున- కశ గ_ మరు- 

కం ౯౪ణ--నగ్న-మంకణములు. 

ఈ దేశములన్నియు నీ నాట నే యే నననవనానుఘులతో ను వో నాకు చెలి 
యుట శక్యము కాదు. ఈ అరువదినాలుగు = ములలో నీ వదునెనిమి? భామలు 
వ్యవహారమున నున్న వట ("మి శం న్ను ౨౧, ధ పాసా వామ్ముర-సింహల-వల్ల వ_ 

యవన జె న పార్ణకీయ_-పానుర-? శ. వారిక్ 5%. భోజ?! _-నస్న వాటు - కోంకణ 
ములు. ఈ నాడిని దు భావ లిసిలతో నున్నవో నన్ను "నేను (పశ్నించుకొని యూర 

కుందును, 
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7, ఉపజీవ్య (గంథములు 

శారదాతనయుడు తన యో [గంథమును వర్ష తయా ధారముక సంకలన 

మొనరించెను. సదాళివ-పార్వతీపర మేఇ్వర- గౌరీ దేవి- వాసుకి. వా బ్రేవి. నారన- అగ _్హ్య- 
వ్యాన- ఆంజనెయులు---వీరందరు నాట్యనం[పదాయ్యపవర్హకులు. వీరి[గంథములుం డెనా? 

వానిని తనయుడు చూచెనా? వారి భావములని విని యనెనా? వమన గలము? ఇది [పథమ 

వర్గము. కోవాల-మాశ్ళగు వ్హ-నా ర్థ-భరతవృద్ధ - సుబంధువులు రెండవవర్ష బంధువులు. 

వీ |గ ంథములానాట గలవేమో! తనయుడు నూచెనేమో! ఎవరేమందురు? భరత_-ఆనంద' 

వర్థన-రు[ఛట-ధనంజయ-ధనిక_ అభినవగు ప్త-భోజ-మమ్మటులు మూడవవర్గము వారు. 
వీరి [గంథవపులున్నవి. తనయుడు చూచెను. మనమును చూతుము. వీరి వాదములు 
వాక్యమ.లు సూక్తులు యుక్తులు భావపకాళనములో గలవు. ఇంతటి వ్యానంగ 
మొనరించియు శారదాతనయుడు (ప్రభానముగా నఖినవగుపు ననుసరించితి ననును. 

అంతట థరతవచనసం వాద మె బవులముగా నున్నది. ఆయినను భట్రాభినవగు _వ్రపాద 

చ్భాయ్యాశయను తనకు నంతోషము. అది అభినవభారతీగెరవగానము. న్వగంథ 
(పొమాణ్యసంపాద నార్థ పద్య. 

అలబ్ది|గ ంథములతో భావ[పకాళమున కెంతటి సంబంధము కలదో శారదా 

తనయు డె చెప్ప- లను. అబ్బ! గ ంథములతో గల సంబంధము చెప్పట యీ [గ్రంథ పామాణ్య 

(ప్రకాళన మగును నాట్య వేదము అభినవభారతి వరవ్వతీక ంతాభరణము శృంగార పకా 
శము ర్యుదట కావ్యాలంకారము. రుడభట్టళ్ళంగారకతిలకము ధ్వన్యాలోకము అభినవ 
లోచనము కావ్య పకాళము కావ్యాలం క*రసూ [తవృ త్తి భామవా కా వ్యా౭౦కారము 

దండికా-వా, దర్శ్భము అను నీ [గ ంథముల సంవాదము ముఖ్యముగా నంభావ నీతుము. 

సాహీత్య[పక*శమయిన శృంగార్యపకాళము నర్వా౭శములలో భావ్యవకాశమున కాత్మ 
కాళ మయినది నామోల్లేఖ మున్నను లేకపోయినను గరా కారములలో భోజ 

భావాధికార మధికమ గా గలదని నిశ్చయింపవళెను. ఈ విషయమున [పతిపదోల్లేఖ 
మావళ్య? మని భావింపరాదు: సాహిత్యసం|పడాయములో కాళ్ళీరికుల క కాశ్ళీరికులకు 
గల వినంచాదభావమును విడిపింప “జేయుటకు శారచాతనయుడు భావ్మ[వకాళము రచించి 

నాడని తలచినచో భావనంభావనమున కంతరు న్మేషము కలుగును. 

డాక్టర్ పోణంగి (శ్రీరామ అప్పారావు (శీ కె, దేళపతిరావు మి| తులు శళాకులై 
చూచి, సరిచూచి భావ[ పకాశనమునకు రూప, స్వరూపసౌందర్యాము సంపాదించుట నా 

చరితార్థతకు నిదానము. 

జమ్ములమడక మాధవరామశర్మ 



భావ పకాశన సారము 

(శ్రీశారడాతనయుశు నాట్యశాలాపతి (శ్రీదివాకరద్విజుని సమీపమున 

నాట్య వేద మధ్యయనించెను. డివాకరుడు సవాళివాదుల నాట్యసం[పదాయ 

ములను తకయున కుపదేశించెను. శారదాతనయుడు భావపకాశనమును 

రచించెను. నినో పది యధికారములు .లవు - 1. భావనిర్థ యము 2 రస 

స న్ ఏ రస ఇదశ। తజ: స్వరూపా కయవృ శ్రి నిర్ణ యము. రస బేద [ల ర నిర్ణయము. 4 శృంగారా 

లంబన నాయకనాయికాదిస్వ రూవనిర్ల ము. క నాయకనాయికాఖేద త_త్తదన 

సాదినిరూపణము. 6 శబారసంబంధ త ద్భేద (పకారనిర్ల యము, 7 నాళ్యుతి 
యథ 2 ఈ లా 

వృ త్రశరీరలకతణాభిధానము. 68 దశరూపకలతణము. 6 నృత్య భేదస్వరూప 

నిరూపణము 10. నాట్య|పయోగ భేద పకారవి శేషనిర్ద యము అనునవి యాయా 

యధికారములలో వివేచిశము లయినవి. వీనికి సంబంధిం విన యవాంతర విశే 

ములు నిందు గలవు. 

1. ఖావనిర్ణయము 

భవనము భూతి భావింప జేయునది భావమని భావసామాన్యలక్షణము. 

విభావానుభావస్థాయిభావవ్యభి చారిథధావసా_త్రిక భావములుగా భావ మయిదు విధ 

ము .. శృం: రాదిరసములకు సంబంధించిన విభావము నీవిధముగ నుండును. 

1. శంగా రమున లలితములు, ద, హోస్యమున లధితాభాసములు. లి. వీరమున 

స్టిరములు, 4, అద్భునమున చి తముళు. ల్, 'లె|దమున ఖరములు, 6. కరుణ 

మున రూతము:. 7, భయానగకమున విక్ళతములు. రి. వీభశ్సమున నిందితములు. 

ఆలాబనకిభావము లీ విధమున నుండును- 1. శృంగారముక మధురములు నుకు 

మారములు, వి, హోన్యమున కు వాకముఖు వ్యంగ్యముబు, ఏ, వీరమున శూర 

వి కమము”.. 4 అద్భుతమున విచితమాయలు, ర్, 'రౌ| దమున [కూరఉదృ్వ త్త 

ములు, 6. కరుణమున కృళ విషణ్ణామలినముబు. 7. వీభత్సమున నిందితముము, 

రి భనూనక కన గురురాజావరాధుంుఎ. విభావములు స్థాయిపోవక ములు. అకుభా 

వములు సునో వాక్ కము బుద్ద భేదమున నాల్గువిధములు. మానగములు పతి, 
లలో ఆ వా ఎనములు ద్వొాదన, కౌ౨: కములు పది, బుద్భ్యార ంభములు ర్రీతి వృత్తి [(పవృత్తులు. 
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సాత్ర్వికభావము లెనిమిది వ్యభిచారులు ముప్పదిమూడు. (స్త్రీలకు సత్త్వ 

జన్యాలంకారములు ఇరువది. స_త్తరజ సమోగుణ పరిణామమున మనః (పాణ 

వాక్కులు కలుగును. సూర్య చం[దాగ్నులు వాని యధిషానములు. యోగుల 

వ్యవస్థ యిట్లు సిద్దము. భావ వోవాదులు మానసములు. నీలావిలాసాదులు కాయి 

కములు. శోభావిలాసాదులు పురుషుల అనుభావమ.లు ఫ్రైక్టము గాంఫీర్యము 

మానసములుగా, |కీడితము శేలి కాయికము=:౯ా కొందరిభావమున _ ప్రసిద్దములు. 

ఆలాపాదులు వాగారంభములు. బుద్ద్యాగ౭భములలోని రీతి వె దర్భ పాంచాల 

లాట గాడ సౌరాష్ట్ర [చావిడి భేదమున నున్నది. వృత్తి భారతీ సా త్త్వతీ 

వై_శికీ ఆరభటీ భేదమున నున్నది. వృత్తులు రసాభినయములలో వ్యవస్థితములు. 

1. శృంగా రము- కె శికివృ త్తి--ఆవోర్యాభినయము 

2. రౌ దబీశత్సములు- ఆరభటీవృ _త్తి-ఆంగికాభినయము 

తి. సర్వరసములు-భార లీవృ త్తి- వాచికాఖినయము 

4. పీరరసము--సా _త్త్వవీవృ _తి-సా_త్త్వికాఖినయము 

_సవృత్తులు దేశభాషూ కియా భేదమున నుండును. దేశభాష. లేడు 

విధములు. విభాషలు గడు విధములు. కవి నటులు వీని గుర్తించి |పయోగింవ 

దగును. 

విభా వాకుభావములు 'హేకుకార్యరూవములళు, రసోత్కంర్న 'హతువులు. 

సా_త్స్వికభావములు సత్త్వము వలన గలుగును. సత్త్వము బుద్దిజ్ఞానానంద భేదమున 

నున్నది. _స్తంభాదు లెనిమిది సా_త్త్వికములు. నిర్వేదాదులు వ్యభిచారిభావములు. 

సా_త్త్వికములు వ్యభిచారిభావములు పరసృరము విభావానుభావము లగుట కలదు. 

మరికొన్ని వ్యభిచారి భావము లుండవచ్చును గాని యవి వీనియందే యంతర్భవిం 

చును. కవులు విభావాదులను ఆస్వాదముశకు అభినయచా తుర్యమునకు రసపరిపోష 
మునకు నిబంధింప వలెను. భావము లన్నియు స్థాయి భావానుసారమున వ్యవస్థిత 

ములై_ యుండవలెను. రసములకు వ్యభిచారిభావములకును సంబంధము కలదు. ఇవి 
సాగరమున తరంగములవలి నుండును. రసమును పోపి.౦చును. ఒకప్పుడు రతాత్శ 

తను పొందుటయు గలదు. శమన్ధాయిక మలిన శాంతరసము ఉండవచ్చునని 

కొందరు తలంతురు, శమమున ననుభావములండవు. నాట్య మున నభినయముండదు. 

నిశ్వేదాదులు స్థాయిత్వము పొందజాలవు. వాని పోవము _వెరస్య హేతు 

వగును. భావస్థితీ యనుభవపకముగా నుండవలెను, క వివర్శ నాచాతుర్యమున 
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విభావ మనుభావ మగును; అనుభావము విభావమగును. శెండును వ్యభిచారులు 

కాగలవు. పకవిషయమున నివి యిట్లు మారవు. రసభేదవళమున పరస్పరోపకార్య్యోప 

కారిత యుండును. 

శి. రనన్వరూపా(శయవృ శ్రి నిర్ణయము 

సర్వఖావములకు సముచిత మయిన నిర్వావాము నిరుక్తి కలదు. 

భావేతరములుగా నుండునవియు కొన్ని భావ్యమానములుగా నున్నందున నిరు 

_కృము లయినవి. సా_త్స్విక వ్యభి చారిభావముల నిర్వాహూములు నిరుకులు యోగా 

శ్రానుసారమున రూఢ్యర్థానునారమ.న నిరూపితము లయిసవి. భావముల కన్ని 

టికి ఉపకారోరిపకారకభావమున్నది. నియతముగా రససంబంధము కలదు. రసో 

దయమున నివి యనో్యోన్యసామర్ధ్యము [(పదర్శింప గలవు, స్థాయిథావములు రసో 

పాదనములు. మనోనుకూలార్థ నులందు సుఖసం పేదనాత్మక మయిన యిచ్చ 

రతి యగును. రతి యని [పీతి యనీ యిది గ్వివిధము. రతిపీతులు_ సాధారణ 

భేదము న_ప్పవిధముల నున్నది. ఇమే యితరములు భావనీయములు. విభావా 

దులచే ఆంగికాదులచే సముల్లసితమయిన స్థాయి రనమగు చున్నది. విభావాను 

భావవ్యభిచారిసంయోగాత్ రసనిష్ప్తిః - ఈ భరతసూ తము న నేం విధముల 

వ్యాఖ్యానించిరి. వ్యంజ నామధిసం యోగమున నన్నము స్యాదువగుట యిందు 

నిదర్శనము. భావముల వలన రనములు నంభవించుటను వానుకి భావించిను. 

రసము [దవ్యాదిషట్పదార్థ రూపము కాదు. పదార్థాంశరమును గాదు. బాహ్యా 

ర్ఞాలంబనాత్మక మయున మాననవికా-ము విభా వాదిపరిపుష్ట మై రస మగును. 

షట్పదార్థములు రసాను భవాత్మకములు, 

భరతమతానుసారమున విభావాదుల స్వరూపమును గుర్తింప దగును. 

కావ్యార్థమును భావింప జేయునది భావమగున్తు కవి భావమును భావింపజేయు 

నదియును భావ మగును. విభావము వాగంగసఆ్యాభఖినయము భా ఏంప జేయును. 

అనుభావము అభినితార్థమును అనుభవింప జే యును. వ్యభిచారు లావి ర్భావతిరో 

భావములు కలవయి రసమున సంచరి9 చును. సా_త్తికభావములు స_త్త్యము వలన 

గలుగును. ఈ భావములు రసము నుత్కర్తింపజేయును. రస మొక్కటియే 

యయినను చి_త్తవృ త్తిభదమున నానావిధముగ నుండుము. శృంగారమె [పధాన 

ముగా నాస్వాద్యమగును. మనను*కు విఎమొదవించు స్వాదము రసము. శ్చంగా 

రమున కే రసవ్యవహోరము యు కము. సొామాజికుల కాస్వాద్యమా *న ములన్ని యు 
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రసము లగును. ఒక్కొాక్కనమయమున నొకటి యాస్వాన్యము కాగా 

నట్టివన్నియు రనము లగును. ఇట్లు ళృంగా లేము బు కూడ రసపదవ్యవహోర్యము 

లగునని కొందరాచార్యులు (భోజుడు) వ్యవస్థను సంపాదించు చున్నారు. 

కొందరు రసములు వ్యంగ్యము లందురు. కొందను వాచ్యము అందురు, (పత్యా 

య్యము లందురు. గమ్యము లందురు. అవాంతర వాక్యార్గము లందురు. కొందరు 

మహోవాక్యార్థము అందుకు. ఒక్కొాకచో నట్టవభాసించుటచే నీభావములు సంగత 

ములుకావచ్చును. నిరూపితము లయిన భావములచే భావితులు వాసితులు నయిన 

సహృదయులు రసా శయులుగా నున్నారు, 

రసత_త్త్వ| పకాశమునకు అవాంకారస్ష్య రూపమును సంని|దూపమును 

నిశ్చయింపనలెను. సంవిత్ అనునది [పం*ళానం హాళ్ళ “నము. |[పకాశనదమున జెప్ప 

దగినది ఆత్మ. సంవిదనుఖభూతి పాహ్యార్థముఖల' ఆహాంకా రాత్మకము అభినూనా 

త్మకముగా నుండును. పరమాశత్శనలన జ్ఞా ౨ నంద కియా పభాసములు గలుగును. 

చై_తన్యమున గలుగుజ్ఞాన పభాసములు జీవుని శరీరమున వ్యాపించును. ఇదె 

పరాత్మచేతన.  _ ఆనంద్యపభాసనము _ ప్వరుషాభివ్య క్షమై వైషయిక సుఖ 
మగును. [కియాభాసము పాణ. ఆనందసహిత  మయిసో జ్ఞానమున 

సత్త ముదయించును, (కియానుద (పభాసంబంధమున రజోగుణము గలుగును. 

మనోమయ [పాణమయ అన్నమయుములు జ్ఞానానంద క్రియల కధిస్టానములు. 

సత్వ్వాదిగుణభేదమున అవాంకారము మూడు విధముల నుండును - సొ త్రికము 
వె కారికము తామసము నని. అవాంకారవృ త్రి యభిమానము. ఈ యభినూనా 

త్మక మయిన వృత్తి బావహ్యోర్థాలంబనము కలదై ళృంగారాదిరసన్వ రూపము 

పొందును. మొదట శృంగా రాత్మకముగా నుండి విభావాది భేదమున నితరరస 

స్వరూపము పొందును. శృంగారము నందు గుణసంబంధము అేదు. ఇతరము 

లందు కలదు. ఇట్టి రసోత్స త్తి మనోవృ త్రి 'యోశగమాలాసంహితలో నిరూపిక 

మయినది. అందే తాండవము లాస్యము శివుడు (పదర్శించుట నిరూపితమంిు. నది. 

లాస్యమును గుండలి యందురు నటకర్మ నాట్యము. నాట్య" ర్మలొ సభ్యుల 

మనోవృ_త్తి యెనిమిదివిధముల నుండును. కొందరు తొమ్మిది విధము అనిరి. కాన 
శాంతరసము నుండు నందురు. నాటకాది నిబంధనమున శాంతముండదు. అది యభి 

చేయము కాజాలదు. నాట్యరసము లెనిమిది యనీ పద్య్మభూమతము. రసవిషయ 

మున నారదమతము కలదు. గుణసంబంధము నిరూపించుటలో నిందు విశేషము 
కలదు. శ్చృంగారాదిపదముల యుత్చ త్తివ్యుతృత్తులను నిరుక్తులను భావించుట 
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యుకము. నిరు క్షకారులు నిరూపించిన విధానమిందు సంగతమగును. రసకత్త్వ 

వివేచనమున మతభేదములు కవు. (శ్రీళంకుకుడు నాలుగు విధముల జ్ఞానవి శే 

షము లుండుట నంగీకరిం+చి యవి యేవియు రసవిషయమున నుుడవనెకు,. 

విలతణ పతీతి యుండున నెను, కృ! తిమము ఆయినను అక్భతీమములు గా 

భాసించు విభావాదుబు గమకముము కాగా రసమ గమ్యమగు ననెను. వస్తుసౌంద 

ర్యమున నది రసనీయమై రనమగుననెను. ఇస యన్యానుఘీ యవిలకణ మనెను. 

భరతనాట్యార్థ వదు లీ శంకుకవ*ద మంగీఎడి_పరు. నాట్యవిదులలో [వముఖు 

డయిన భట్టనాయకుడు ఇట్టు రసము వావించెను. కావ్యనాట్యములలో అభిధ- 

భావన - భోగిక తి యని మూడువ్యాపారములు కలవు. పదప దార్థజ్డూన మధిధచే 

గలుగును. భావనా వ్యాపారమున సాధారణ్యము కలుగును, భోగీకృత వ్యాపా 

రమున రసభోగము గలుగును. ఈ భోగము సంపదానందమయము. సత్తాతి 

శయమున . పకాశాన_దమయ ఏ. విత్పజావాతిళయమున నుుకును ఇట్టిభోగము 

సవాదయగతము. శివాగకు పో క్రము యిన వ Cy శ త్త త్తుఘుంలో జీవుడు 

రాగ విద్యా కలా తత్వములు కల బుస విశేషము వలన విశిష్ట (పవృ్తి కల 

వాడగును. అప్పుడు రసభోగము కల, గును ఈ రసవాదమును శారదాతనయుడు 

ఖండింప లేదు. 

తీ రనఖేద తక్ప్చకారనిక్టయము 

[పకారా౭తరమున రసోశత్చ త్తి కలదు. సామమున శృంగారము, 

బు గ్వేదము* వీశము, ఆధోణమున రౌ,దము, యజుూర్వేదమున బీభత్సము కలిగి 

నవి. సామా ల్పమున _బహా్మగు కడిగిన సిస్ఫృ శు వివారుసువతిత నె రతి గా 

శృంగారము కలిగినది. ఇచ్చాళ క్తి కృ ౯-రమూలము. బుకుగల స్మరణమున 

ఇచ్చా [క్రియాత్మకమ మివ జ్జ వీ యుత్సావహోత్యక'మై కీర మయినది అధర్వన్మరణ 

మున కలిగిన హింసాళ్ళః మఎటున కు | కియానంవలిత మె రొ దమము.నది, 

యజు;స్మరణమున నష న [కియాత్ము' | పవృ త్తి వీభతృమూల మయినది. ఇరా 

జ్ఞాన|కియాశక్రుల సంబంగమున కంగారాడిరేవకాషయము వేదముల నుండి 
ఖా ఆం ల లు 
యిట్లావిర్భపిం దినం ఈ క్భ౨ రపం రౌ, డవీభ సము ౫ వోాస్యాద్భుశ= ఒణథయా 
నకములకు జనకిర' ముణ.. [(వధానా వధానజ్హానము నాట్యోసకారక ము. జనక 

చ 

రసములు స్వతం| తర సములు, 

కల్పాంతమున శివుడు లోకనుదం దహించి యానందమంథరముూగోొ 

నర్తన మొనరి చెను, శి వాదేశమున |బహ్మా లోకముల సృజించెను. కాని 
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చింతాపర.డై యుండగా నంది సాజూత్కరించి నాట్య వేదము చెప్పెను. తదను 
సారమున రూపకరచన మొనరింపు మనగా _ద్రైహ్మ (తిపురదాహాము రచించి 

నాట్యళరతుల (పయోగమన కిచ్చెను. వారు (బవ్మాసభలో (పయోగించిరి, 
అప్పుడు (బవ్మాముఖములనుండి వృ త్రిసహితముగా రసము అతావిర్భవించినవి. 

ఇట్టు శంక రాదులు నూచించిరి. 

1. దేవీదేవసంభోగాభినయనమున _ [బహ్మ్ పూర్వముఖమునుండి 
కె_శికీసహితశ్చ్ళంగారము. 

2. (తిపురమర్షనవయోగమున  దజి ణముఖమునుండి సొత్వతీ సహిత 
వీరరసము. 

ల. దజాధ్వ రధ్వంసననమయమున పళ్చిమముఖమునుండి ఆరభటీనహిత 
శౌ దము. 

4. శివుని కల్పాంతకర్మాథఖినయమున ఉ_త్తరముఖము నుండి భారతీ 
సహిత లీభత్చ ముదయించినది. 

5. కివదేవుడు భస్మాంగరాగుడై దేవిని కామింపగా శృ్ళంగారమున 
హాన్యముత్సన్న మయినది. 

6. |తిపురదావాసమయమున శివుని వీరమును.డి అద్భుత ముద 
యించినది. 

7. దకయాగధ్వంస సమయమున శివరా. దము న కరుణము కలిగినది. 

ర. శృశానభస్మ'. లేసనమున శివుడు నృత్త మొనరించునపుడు బీభత్స 
మున భయానక ముదయించినది 

కట్లు రసోత్ప త్తి? నారదుడు భరతునకు చెప్పెను. ఆ విధానమున 
రసముల ఉళ్చాదో్యోత్చాదనత భావనీయము. 

తంతువులు వస్త్రముగా మారునట్లు మన్ను ఘటముగా మారునట్లు భావ 

ములు రసములుగా పరిణమించుచున్న వి. తంతు ఖేదమున పట భేదముండున ట్లు భావ 
భేదమున రస భేదము నుండును. భావముల ఎన కల్యమున్న చో రసముదయింపదు. 
భావసాకల్యమున రనముదయించును. నటులు నాట్యమున రసము ననుకరింతురు. 
అను(క్రియమాణ మగునవి సామాజికమనస్సులలో రస్యమానములై రసము లగు 
చున్నవి. నాట్యమున రస్యమానము లగుటచే నాట్యరసము అనదగును. రన 
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నిష్పత్తిలో స్థాయిసకుల్లాసన మావళ్యకము. ఆ యా రసములకు సంబంధించిన 

ఆ యా స్థాయిభావములను త_త్తద్వి శేషానుసారమున సముల్లిసింప 'జేయదగును. 

ళృంగారాదిరసములు వాచిక నై పథ్య [కియావిశేషములచే మూడువిధము 

లగును. పదార్థానుభవము పదార్థ ఖదమున భిన్న భిన్నముగా నుండును. దేశ 

కాలముల లోని జాతిగుణాది భేదమున భావపదాగ్గముః డును. వాని విశేషముల 

నట్లు గురి ౦వ వలను, కృంగాాదిర "ములో అధిదై వతకులు వక్ష ములు కివాగమ 

సంహితానుసారముగా విశావనీయముజ.. రసములకు సంబంధిచిన విభావా 

దులు ఒకప్పుడు గుణానుభావముల.గా నుండుట కలదు. రసాలంబనములకు 

సంబంధించిన సాధారణగుణములు కొన్నికణవు. రూవలావణ్యసాందర్య సోకు 

మార్యాదు లట్టివి. వీనిలో అంగ పత్యంగోపాంగవిశేషములు గుర్తింపదగినవి. 

శారమాది ముఖరాగములు రసములం దువయు క్తము అగును. మాననము 

భాషోమాధుర్యము త్యాగము మొదలగు వాని సీందు గుర్తింపద కును. ఇట్ల 

వానిని రసోచితముగా నభ్య్యూహించుట యు కము. ఇట్లకుట కవ్యుప దేశపరము. 

శ. శృంగారాలంబననాయకనాయికాది న్వరూప నిర్ణయము 

రసాలంబన భావగుణములు నుఖేప్పతో నుండును. భోగము నుఖ 

సాధనము.  ఖభోగమె శృంగారము. భోగ దవో్యోవభోగమునకు భోగమని 

చేరు. ేశకాలవమేధితభోగ ముపభోగమగును. కామోపచారమునకు సంభోగ 

మని పేరు. స్ర్రీపురుషుల సుఖము కామము. వారి పరస్పర సమ్మర్షజన్య మయిన 

యానందసం భేదము సుఖము. నంభోగానందకారక మయిన కర్మ ఉపచాగము. 

(స్రీలు సుఖాాశయముగా నుందురు. వారల కామోద మిచ్చునది శృంగారమె. 

కావున శృంగారమును విసరముగా నిరూపించుట సముచ3ము. అనురాగము 

కల [వేయన్నీ వియుల పరస్పరానుభూతి రతి యగును. నారీపుగుషుల స్సృవో 

రూప మయిన చిత్తవృత్తి రతి. అది యుభయ। పార్ణ నారూపమ ౫ు. న యిచ్చ. 

నుఖాత్మకమయిన మనోవృ త్తి. అనో్యోన్యభో గ్యబుద్ధి రతి. రతి [పేమచే అంకు 

రితము, మానమున పల్ల వితము, [పణయమున ముకులితము, స్నేవామున కుసు 

మీతము, రాగమున ఫలయు క్తము, అనురాగమున ననుభూతము నగును. 

[పేమ మాన (పణయ స్నేహా రాగ అనురాగస్వరూపములు తెలియదగినవి. _పెమ 

రతిని పోషించును. [పీతికారక మగును. [పేమ కౌటల్యము రమ్యము. ఒకరి 

స్వాతం[త్యమితరుల కభీష్టము. స్యాళంశత్ర బ్రమనునది ౦ఎతరుల మనోరథనిరోధనము. 
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ఈ మనోరథనిరోధనమును మాన మందురు. ఈర్హ్యామానము |పణయమానమని 

మానము శెండు విధములు. (పేను (పళర్షము పొందునేని |పణయమగును, 

(పణయమాన మిద్దర కుండవచ్చును. కర్త్యామానమును పురుషులకు వర్ణింప 

రాదు. మనసున నున్న మమత్వాభిమానము స్నేవాము. కృతిమ మకృ(శిమ 

మని యిది శెండువిధములు. ఈ న్నేవామున |పౌఢ మధ్య మందరీతులు, స్థిర 

గత్వర నళ్వర రీతులు కలవు. స్నేవామె గుణాదులచే రాజితమగునేని రాగ 

మగును. రాగమున నీలీ.*గము కనుంభరాగము మంజిషూ రాగము నను భేద 

ములు గలవు. అవిచ్చిన్న మనువృ శ తమయిన రాగ మనురాగమగును. ఈ 

(చేమాదిశావములను భట్టాభినవగుపా న్. 'లు నూచించిరి. ఇట్లు [పమోదొ 

దాత్శక మయిన రతి ప్రకృవ గమాణమై. శృంగార మగును. 

కావ్యమున శృ౧గారమును నిరూపింపదలచు కవు నీ యుపదేశమును 

స్వీకరింప వశను. ళ్ళంగారోచికములంయిన దేశ: లాకాఎవేషములకు తత్తత్స 

మయ చెష్టావి శేషములను (గ్రహింసదగును. _ విభావపాధాన్యమున రనమున 

కుత్కర్ల కలుగును. ఇతరభావముల (పాధాన్యమునను రసోదయము కలుగును. 

శృంగారము మూడు విధము=. - వియోగము అయోగము సంభోగము నని. 

అయోగళ్ళంగాకమున దశావస్థలు “లుగు చు-డునము. వియోగము మాన 

వియోగము (ఫవాసనవియోగము నని రెండువిధములు. ౩ ద వాంతర భేదములును 

గలవు. సామాద్యునాయమట బ్రామున ను "చా చుట యావళ్వకము. అ యోగ 

విభూగములలో విభావాడులు సొవారణము” నుండును. వీనివేో కరుణాను 

రూక్య మున్న దనిపించను. కాని య కరుణాత్శ్మక ములు కావు, చందు 

శోకము ఇదు. రతిస్థాయి యనువ్య_త్రమె యున్నది. శెండును శృంగార 

భీదములళె. పంభోగమె కామము. ఉది నా. అకషిధముం ౫ మికము = సంక 

రము - సంవన్సవిఎ - కమాదవము నని. సంభోగ వియోగ చెష్టావి "శేషము లనేక 
అద 

ములు కలను, ఇచ్చాదులు మన్న్శథావ్యల. 

శృంగారము వకు గగుణకర్ణ నాధారమున వృద్ది పొందును. ఇట్లు రసో 

త్కర్ష హేతువు ౬యిదు గలవు. నాయకనాయి "దు * నాట్య ౫ తముల . నాయ 

కులు ధీరలకితాదులు నలుగురు. వీపఆఖిగా మి౩' సాం గాళ్ .కగుణముల కోనుందురు. 

ధీరలలిళాదినాయకులకు అనుకూలాదిజేదవ:. న విశేవము కలుగగా నలుబది 

యెనిమిది నా కసఎఖ్యి కలుగును. ఎవసె్యయకుడు నాయక సవాయులు 
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కామసచివులు నాయకసవోయులుగా నుందురు. నాయికానాయకులకు దౌెత్యము 

నిర్వహించుటలో దూత మాతీగణము స కలరు. వారనేక విధముల సమాగమోపా 

యములను నూదింతురు. నాయికలు వారి వారి భేద ప'భేదముల కూడ మూడు 

వందల యెనభె నాలుగు భేదములు కలవారగుచున్నారు. స్వీయాపరకీయా 

వేశ్యా భేదమున, ముగ్చ్టామ ధ్యా పౌథా భేదమున, ధీరాధీరాధీరాధీరాభేదమున, 

'క్యేషూక నిష్లాభేదమున, అష్టా వస్థాసంబంధమున, ఉ_త్తమామధ్యమాధమా భేదమున 
యథాసంభవముగా సంకలన మొనరించిన నై సంఖ్యకలుగును. ఉపభోగమున కింద 

రుందురని రుదటాచార్యవచనము. భర్తను విడనాడి వేరొకనితో నుండు వనిత, 

వేళ్యావృ త్తిని విడనాడి యొకనితోడనేయుండు వనిత వేరొకవిధమున పరిగణింప 

దగుదురు. వేశ్యలకు రాగముండదని కొందకనుటను రుదటుడు నహింపడు* 

వారలకు నది యుండుననును. వేళ్యలందు సురత ము త్రమసురతము. నాయి 

కల వివిధన్వరూపములు లత్షణములు భావనీయములు. ఆ యా నాయికలకు 

సంబంధించిన మదనోత్సవములు విలాసములు విశిష్టములుగా నున్నవి. నాయక 

నమీపమున ఆయానాయికల చేష్టావిశషములును భావనీయములు. నాయిక 

లందున్న ఉ_త్తమమధ్యమాధమభావములు గుర్తింపదగినవిగా నున్నవి. వారి 

వాలి స్వభావరీతులను తద్విదు లభ్యూహింపదగును. 

ర్, నాయకనాయికాణభేద త త్రదవనస్థాదినిరూపణము 

స్ర్రీలకందరకును యౌవనము నాలుగు విధములుగా నుండును. (పతి 

యౌావనమునను వారి విచేష్టితము వేరుగా నుండును. | పథమయౌావనములో 

నన్నియు కించిత్ కించిత్ రూపమున నుండును. యొవనములో మృదుస్పక్శ 

కోరుదురు. రతి'క్లేశము సహింపరు. అంగసంస్కారమున ఆదరము, సఖీ క్రీడలలో 

లాలస యుండును. సవతుల విషయమున వార్ల ముండదు, శోకముండదు* 

[పియసంగమమున విర_క్తకాదు, రక్తకాదు. ద్వితీయయావనమునందు దేవాసౌష్ష 

వము కలదై రతిక్రీడలో నిబ్బరముగానుండదు. అపరాధము సహిం 

పదు. (పసన్న కాదు. మానము పట్టును. గర్వపడును. తృతీయ 

యహావనములో ఛాయావై గుణ్యము కఠినస్పర్శ మ్లానకపోలత సడలింవు 

నుండును. కామకంతములలో వై దగ్గ్యము [పియానుకూల్యముండును. అప 

రాధముల పట్టించుకొనదు. మత్సరముండదు. పియుని విడనాడదు. ఆక్కర్షిం 

చును. చతుర్ణయావనములో అవయవములన్నియు వాడిపోగా జారిపోగా రతి 
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కలిలో అశ క్తయై ఉత్సాహములేనిదై. అందరకనుకూలమై [పియసవోననమున 

నుండునది యగును. పురుషునకు మోడళవత్సరములు వచ్చినప్పటినుండి ముప్పది 

"రండువజకు యౌావనచేస్టి తము లుండును. అందరకది యుకవిధమె కాని సంపద 

(పకృతి గుణము మొదలగు వానిచే పరివర్శిశమై విశిష్టముగా నుండును. మహో 

దయత్వాదిగుణములు కలవాడు యలకభిగమ్యుడు. విజ్ఞానసంపదాదులు కల వనిత 

పురుషుల కఖిగమ్య యగును వై శికవురువవిశేషములు కలానంబంధము నతిళ 

యింప జేయును. ఉత్తమమధ్యమాధమభిదమ.న వై శికుడు మూడువిధముల 

నుండును. అవకుడయినను కామవశుడగును. అసంగుడయినను ససంగుడగును. 

కామతం|తనిపుణుడగును. కోపించిన అకున బుంవగలడు. అనాదరము స్ఫురిం 

చెనా విర క్రుడగును. ఉపచారవగుడు నగును. ఇట్లి వాడు _త్తను డు. నాయికా 

వ్యలీకము. గోచరించిన కోపింపడు. రక్తుడుకాడు. ఆయా సమయములందు వస 

నాదు లిచ్చును. దోషము కన్నడినచో. విర క్తుడగును. ఈతడు మధ్యముడు. 

అధముడు కామతం[ తములలో లజ్ఞారహితుడు. రతికీడలొ కర్కశుడు. భయా 

మ ర్షము లుండవు, కృత్యా" కృత్యము లుండవు. మూర్చుడు. విర క్తయందును 

సంస క్తు డగును. మతులు వారించినను పరువము పలికినను భర్తతో నున్న నిత 

రునితో నున్నను (స్ర్త్రీ త్రీన్ కామించును. 

(స్త్రీలు పీతి పయోజితలై నాయకుని [వణయ దయిత కాంత నాథ 

స్వామి |పియ నువ్ఫాత్ నందన జీవిశేశ సుభగ రుచిర సంజ్షలతో వ్యవహరిం 

తురు. కోవము కలిగె నేని (స్రీలనాయకుని వామ విరూప దుశ్శీల నిర్ధజ్జ నిష్టుర 

శఠ ధృష్ట దురాచార సంజ్ఞ లతో న్యవవారింతురు. ఇట్లు నాయక 'భేదములను 

భరతుడు (పదర్శించెను. (స్త్రీల కందరకు సత్త్వ్రమిట్లుండును. ధర్మమున నర్గ మర 

మున కామము కామమున నుఖఫలోదయము. (స్రీలు సుఖమునకు మూలము. 

వారియందు సంభోగమిష్టము (స్రీలు నానాశీలములతో నుందురు. వారివారి 

సత్త్వశీలానుసారమున కూడినచో తృ_ప్పలగుదురు. మంచి రతి నిత్తురు. ఇందు 

ఇరువదిరెండు శీలములు నిరూపీతము లయినవి.- దేవ-దానవ_గంధర్వ-ూయవ--ర కః - 

పత.--పిళాచ-నాగ-వ్యాల_నర-వానర -వాస్తి_మృగ - మీన--ఉష్టఏ-మకర--ఖ5- 

నూకర-వాజి-మహివ-అజ-గోశీల లున్నారు. ఇంకను శీలములు గలవు. అవి 

యన్నియు సావధానముగా భావింపదగి యున్నవి. శీలము గుర్తించి సత్వాను 

సొరమున (స్త్రీలను భోగింపవళెను. అల్పముగానయినను. యశథాస_త్త్వ్వముగా 
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నుపచరించిన (స్రీలకు వారము కలుగును. అతథాయు క్తమయిన యువచారము 

గొప్పగా నున్నను స్రీలకు తుష్టికరము కాదు. 

ఉపచారస్వరూవ మిట్టున్నది. “యత్ర యత స్పృవో త త్తద్దేళకాలాను 

కూలతః అత్యాద రేణ సత్కారః ఉపచార ఇకీరితః+*' ఆయా చదేశకాలానుకూల 

ముగా స్స్నవా యున్న పు డత్యాదరమున సత్కార మొనరించుట యుపచార 

మగును. కావున (స్ర్రీలయందు రీలానుకూల ముగా యథానుకూలముగా పురుషు 

లుపచార మొనరింపదగును. వేశ్యా కులజా అన్యావిభాగమున నుపచారను మూడు 

విధముల నుండును, కామ ము_త్తమమధ్యమాధమరూపమున నుండును. త_త్తదా 

లంబనగుణానుసారమున నీ విభాగము నంగతము. _వాసోంగ రాగాభరణమాలా 

శయ్యాసనాదులు (స్త్రీలకు సాధారణములు. కులాంగనోపచారమార్జ వపురస్సర 

ముగా నుండును. ఆనరవనితొపచాం మువస్థా దేశకాల 'ది పధానముగా నుండును. 

స్ర్రీేపురుషు లకు రాగము కలిగినప్పు డొంరొకరి రక్తి విరక్తి గుర్తింపపవలెను. 

మొదట (స్త్రీ రక్త యయినచో ననుశరము పురుషు డనురక్షుడు కాదగును. 

అప్పుడు న్వబావనుథగమగు సంభోగముండును. అన్యోన్యరక్తిమ ఫకకాలీన 
మయినచో నా స. భోగలీల మధ్యమము. ఏళ తానురాగమయినచో నది యధ 

మము. 

(స్త్రీల రాగాపరాగము లనేకవిధముల నుండును. వానిని గుర్తింప 

వలెను. కులాంగనారాగచెష్టలు వేశ్యా రాగచేష్టలు పరవనితా రాగచేష్టలు వేరు 

వేరుగా నుండును. వానిని సావధానముగా గురించి వారిని 'సేవింపవలెను. 

(స్ర్రీలకందరకు రాగచెన్టలు సమానములె యని మారుతి భావము. ర _క్రవనితల 

యభ్యంతరోపచారములు భావనీయములు. వివి కవపతికాంత, [పియగుణాఖ్యా 

నము, సఖులకు స్వధనదానను, మి[తపూజనము, శతు ద్వేషము, సంగమాభ్యర్థ 

నము, తద్వచోభంగిచే సంతోవము, వపశ్చాళత్స్వాపము, చుంబనము, ఆలింగింప జేసి 

కొనుట, ఆలింగనము చేయుట, బావ్యీభ్యంతరరతములతో తానే మొదట 

ఆరంభించుట, ఆలింగనము విడదీయమి, తద్య్భోగ్యవన్తుభోగము, రతి[కీడలో నని 

భృతముగా నుండుట - అనువిట్టివి రక్తవనితల యుపచారములు. _ విర క్షవనిత 

లిట్లుందురు- చూడగానె (కాచి యుమ్ముట. వంటనే ముఖాచ్చాదనము, గూఢా 

వస్థానము, అనాదరమ., అదెశకాలగమనము, పిలిచినప్పుడు కాలయాపనము, 

ఇచ్చిన దానిని పుచ్చుకొనకుండుట, వేరుగా 'నేలవై వేయుట, పిలువగా నొడలు 

బడలికగా నున్నదనుట, దగ్గరకు రాగా దూరమేగుట, అడిగినప్పుజేదో చెప్పుట, 
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చుంబింపగా ముఖము తుడుచుకొనుట, అనిష్టము పలుకుట, చూడకుండుట, 

ముందుగా శయనించి ని|దించుట, మేల లిపినను కాలయాపనము, సంభోగ 
మిష పడమి, తాకగా నంగనంకో చము, మడ్డిగా జిడ్డుగా నుండుట, ఆవలించుట, 

ఉమ్ముట, ఎదురుమాటలాడుట, ముడుచుకొనుట, ఏదో చెప్పి సురతము మానుట, 

అన్యాపదేశమున రాకపోకలు, నీవి స్పృశింపగా హుమ్మనుట, సుస్తిగా నున్నదని 

పరాద్ముఖముగా పెడుకొనుట మొదలగునవి. విర క్తిచిహ్నూ మొకటియున్న నుత్త 

ముడు విరక్తు డగును. విర క్షచివ్నాములను గుర్తించి యామెను విడనాడుట 

మంచిది. రాగాపరాగచివ్నాలుండునేని నేర్పుగా నువచరించుట యు కము. రంతు 

కామలు కాని గంతుకామల చివ్నాములిట్టుండును, కూర్వొనకుండుట, ఆసన 

చాలనము, సగముమోపుట, అటునుండియుటు ఆంగచాలనము, ఆవలింతలు, 

ముహుఃద్వా:నిరీక ణము, కొళ్లుసాచి ముడుచుట, గొంతు కూర్చొనుట, ఒడలు 

విరుపు, చిటికెలు వేయుట-_ ఇట్టివి లేశిపోవువారి చేష్టలు. విర కి హేతువు 

లన్నియో కలవు -- బక్కచికు్కుూట, వ్యాధి, ఏడుపు, పారుష్యుము, రూపము 

మాయుట, దో పూపవాద్మశవణము, మతిలోపము మొదలగు నవి. ఇట్లున్న విర 

కులకు సంగమ ముండదు. [వణయకో వవి రాగము వాద్యము. అది యనునయ 

మున మాసి పోవును. మలిఐ అనోోన్యానురాగము వృద్ది చేయును. మంచి 

రతిని సంపాదించును. 

రాగచివ్నాముల విభావనము లనేకములున్నవి. వాని భావముల 

గుర్తించి పురుషులు (పవర్హింప వలను, (స్త్రీల దృష్టి విశేషములు శృంగారోప 

యోగులు. కొన్ని భా వా శయములు. కొన్ని రసనం| శయముల:. ఇట్ట దృష్టి 

సంశయము లయిన వికారము లరువదినాలుగు గలవు; రౌ ద్రమున 1వ థోక 

మున 9, వీరమున 11, వీభత్సభయానకములరో ర- మొత్తము 104. వీని 
స్వరూపలకణములను సాభిలాషముగా గు ర్తింపదగును. దృష్టుల స్వరూపవిని 
'యోగములను భావింపవలిను. ముఖ|భూద్భష్టిసంయుక మయిన నేత్రము 

యొక్క (పనారము ననుసరించి ముఖరాగమును నిరూపింపదగును. 

6. శజ్దార్థ సంబంధ తద్చేద (పకారనిర్ణయము 

ఈయధికారమున రసానుభూతి (పకారములు గతులు అఆభాసరితులు 

అనో్యోన్య మేలనములు తద్విక ల్బొాదులు భావములు వాక్యార్గత నిరూపిత మగును. 

దర్శనాదులచే నుత్సన్న మయిన రతి విభాగములచే దీవ్యమాన మై వాగారంభాను 



భావ [వకాళ నసారము x1ii 

భావనమున వ్యాదయారంభానుఖావమున _ శృంగానమును వి శషయు క్షముగ 

"జేయును. అభినయా[ శయమ.లయి'న రసగతు లెనిమిది యున్నవి. ఆ'శ్లేష_లీన- 

వి చ్భేద- సూత్ము-వ్యతికర-స్టిర-ళోభన_.సమయము లను వేరులు గల గతులు భావ 

నీయములు. వర్తమానరసమున కన్యరసముతో సంగతియుండుట, అనుభూత 

రస మన్యరనమున తిరస్కృత మగుట, విరుద్దములచే విచ్చిన్నమగుట, ఆలంబన 

గుణ స్రైర్యమున సంస్కా రానువ_ర్రమున ననుగతమగుట, సమకాలోత్సన్న ములతో 

వ్యతికీర్యమాణ మగుట. ఆవిర్భావ తిరోభావములు పొందుచు నితరరసములు 

(పకృతమునకు ఫ్ఞర్యమా పాదించుట, సమకాలసముత్పత్తివలన సమకాబ- నుభూతు 

లచే నితరములతో సామ్యముండుట, విరోధిమి తళ తురసముల సాంకర్యమున్నను 

స్వమహిమచే శోభించుట యనునవి యీగతులలో భావింపదగియున్నవి శృంగా 

రము వోస్యాభిభూత మయినను, హాస్యము వీభశ్సమిలిత  మంునను, వీరము 

భయానకావిష్టమయి.నను, అద్భుతము వీభత్సకరురా కళ్లి షముయినను, రె] దము 

శొకభయావివ్టమమునను, _ కరుణము వోస్యళ్ళంగారఖ విశమయినను బీభత్స 

మద్భుతశ్ళంగారము: తో నున్నను, భయానకము రె దపీఠశానుషక్తమయినను 

రసాభాస మేర్పడును. ఇట్టి యాభాసవి శేషము లింకను గలవు. వానినీ వివేచన 

మున కవులు గుర్తింవవలెను. భాగద్వయమున నుండదగు |పధానరన మితర 

రనములలో నొకభాగముననె యుండునది యగుట రసాభాసస్వరూవము. 

సమానములగు భావములు పౌర్వాపక్యమున నుండుట రసనమేలన 

మగును. శృంగారవీరములక రౌ డబీభక్సములకు అద్భుతవో* (ములకు. కరుణ 

భయాన'ముల కన్య్యన్యమేలన ముండుప. రనములు మికిలము /గుచునె 

యుండును. మొదట (పఖ్యాతమగనది (వధానమగుపు. "5.*హ£ సంబంధ 

మున్న సంసర్ష మగును. శెండుమూడు రనములకు సం ర్షసామ్య "ఎన్నచో 

సంకరమగును. ఆద్యంత ములలో (పగుణిత మగునది (పధానమగును రాగాప 

రాగములలో స్వతంతములు ఆభాసరూపములు మిలితములు సుకరము .. నయిన 

రసముల తారతమ్యమును గుర్తించి కవులు కావ్యముల రచింపదగును. _రనథావ 

వివేచకులు కావ్యబంధముల నిట్లు వివేచింపవలెను. కవి పయత్న సాఫల్యము శాశ్వత 

ముగా కీర్తిని పోపించును. దేశళాలాదులను భావలింగములను తెలిసి రనస్థితిని 

గుర్తింపదగును. ఈ |పకారముల నాలోచించి విని యనుభపించి ఇతరులకు 

చూపించి వినిపించి యనుభవింప జేసి సర్వపప్రకారముల _ సంపూర్ణ కాముడై 
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సంతుష్టమానసుడై. మానవుడు తుదకు శాంతరసమున ముక్తిని పొందును. శమా 

తృక మయిన శాంతరస మ యొకవకో యుండును. శాంతమున మోగులలో 

దుఃఖ పరి తాణాదివి శేషము లుండును. మానాపమానాదులలో శాంతశుడు నమ 

నృ్ఫ త్రిగా నుండును గావున సామాన్యముగా ననుభావము లుండవు. ఒకప్పు 

డానంద జాపషొదులుండును. రోమాంచ మొక్కటియె శాంతానుభావమని కొంద 

రందురు. సంచారులు శొంతమున కుపకరింపవందురు. కావున శాంతము విక 

లాంగము, విషయానంగము నశింవగా, స్వాంతము శాంతము కాగా ననుఖావము 

లేమియు నుండవు. కాని సత్తామాతమున శాంతమున్న దనవచ్చును. శాంతము 

వికలాంగమయిసను శేషము. చేవహాధారులకు (పక్క ష్టపురుషార్గముల కుపయో 

గించు భావరసములను భావింపవలెను, 

ఈ భావరసములకు దేశళాలాదిదర్శన శవణాదులచే స్వసం వేద్యములగు 

ననుభావము లున్నవి. చేశాదివిభావములు చేష్టల నుక్సాదింపకేయును. చేష్టలచే 

ననుఖావము లనుమీయమానము లగును, చేష్టలు లేకున్న భావములు భాసింపవు. 

కాన చేష్టావి శేషజ్ఞుడు భావుకుడు రసికుడునగును దేశము కృ [తిమ మక్ళ తిమ మని 

"రెండువిధములు. నగర్మగామాదులబు కృతిముము.లు, నదీశై లవేళాదు లకృతిమ 

ములు, అకృ తిమములను శిల్బజ్ఞులు కృ! తిమములు చేయుదురు. వసంతాదికొలము 

బహువిధము. డేశకాలము లండాయోారనములలో నేకవినోదము లున్నవి. 

శాంతమున భ౫ూన “మున వినోదముండదు. ఆరు బుతువులకు సంబంధించిన 

నియశళనోదములు భావనీయముబు, స్పిరానురాగము కల [పయసీ (ప్రీయులకు 

పరస్పరోపచారములచే నిట్టవినోదములచే సంభోగము వరిపోషము పొందును. 

భుజిధాత్వర్ల యోగమున సంభోగము నాలుగువిధములు. పాలనము 

"కౌటిల్యము ఉఅభ్యవవోరము అనుభవము అనునవి భుజీధాత్వర్థ ములు, నవరాగా 

నంతర సంభోగము పాల్యము మానానంతగసంభోగము "కౌటిల్యముతో నుండును. 

(వవాసాన తరనంభోగము హృద్యాన్నా భ్యవవోరమువలె వాద్యము. కరుణా 

నంతరసం భోగము విసంభానుభవము సంపాదించును. ఈ నాలుగుసం భోగము 

లును మిత సంకర సంపన్న  సమృద్దభేదమున నుండును. నవానురాగమున 

మికము, మానమున సంకరము, |పవాసానంతరము సంపన్నము, కరుణానంతరము 

సమృద్దము. స్నేవామున్న భయముండును, ఈర్ష పియున్న రాగముండును. వె మన 

స్యము. వ్యలీకము స్నేవామున భయమున గలుగును. ఈర్ష రవలన రాగము వలన 

వ పియము మన్యువు కలుగును. ఇట్టిసమయము లందు గలుగు చేష్టలను భావము 
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లను పాగుగా భావింపవలను. |వణయరోవములు భూయోభూయః సమాగమ 

ములు వై మనస్యాదులు శృంగారమును పోషించునవి యగును. విషయములు 

నుఖరూపమున  రతిపోషకములు. ఇం|దియార్డ మరకుభావిశమె మనసా భావీత 

మగును. ఇష్ట మనిష్టము మధ్యమ మని మనోభావము మూడువిధము లందురు. 

విషయానుభ వాత్మకము అయిన యనుభావములు దూరసమీవస్థ మూత్మవ్యవహి 

తాత్శకములుగా నుండును. ఇవీ యొక్కౌకసారి కలుగుట యు నముచ్చిశములై 

యుండుటయు గలదు. అనుగ కులయిన వారలకు మానవిగవామున గో(తవె కృత 

మున నుండుచేష్టలు విశిష్టమ:గా నున్నవి. ఇట్టిచేష్ణలు స్వప్నా పరాధమున నత్యం 

తము మనోపారములు. మానవియోగమున [వవానవిరవామున నిష్టవి యుండును. 

సంభమసముత్పన్న విరవామున. ద్రైవికవిరహూమున, ఆకస్మికవిరహమున, బుద్ది 

పూర్వకమయిన వియోగమున, శావహేతుక నుయిన వి"వామున నివి విశిష్టముగా 

నుండును. అయోగవిరహమున నిట్టివి యున్నవి. వీని నన్నిటిని భావించి కవి 

పుంగవులు |పబంధముల నిర్మాణింపవలెను. కాకున్న వై రన్యము కలుగును, 

ఇట్లు నిరూపితము లయిన రసముల కర్ణత త్వా నుసారమున శాస్త్ర 

మాగ్గానుసారముగా వాక్యార్థత వ్యంగ్యత నిరూపితమగును. మహాకవి సాలం 

కార రసవత్కావ్యముల నొక|పయత్నముననె నిర్వర్తించును. స్థాయిభావము 

వేధకము లయిన స్వేతరభానము. లచే నతిరస్మ్భతమై భావాంతరముల నన్నిటి 

నాత్మాధీన మొనరించును. ఒక వాక్యమునగాని ము క్షకపద్యమున గాని కుల 

కాదులందు గాని "రెండురసముల సన్నిపాత మున్నచో, నొకబి [పధానమగును. 

వేరొకటి గుణము _ అ|పధానమగును. నెండును తుఖ్యవత్ _ నమానములుగ 

నుండునేని నంసచ్లాలంకారమం దురు, కాకువిశేషమున గాని విభావాది బల 

మున గాని |పాబల్యము కల రసమునకు [పాధాన్యముండును, కాకు విశే 

వము లేకున్నచో :డును సమానములగును. గావున నది దుష్ట మగును. 

శ్లేషవలన వాక్యమున వాక్యద్విత్వము గో వరింపగా రసభేదపతీతి యుండుట 

గుణమే యగును. స్థాయి భావము (వకృవ్యమాణమై (పకాశానదచి దూప 

మయిన రసత్వమును పొందును. కావ్యోపా_త్తము లయిన విభావాదులచే సముప 

బృంహిత మమున సాయి రసత్వము బొంది వాక్య్యార్థమగును వాక్యమగు 

క్రియ కారకములతో గూడి వాక్యార్గ త్వ ము పొందును. (పకరణాదుల వలన 

బుద్దిస్ట మయిన [కియయు కారకములతో గూడినదై వాజ్యార్థశ్వము పొందును. 

అశ్లే విభావాదులతో గూడుకొనిన విశిష్టమగు స్థాయి కావ్యాది వాక్యార్థ మగు 



xvi భావ (పకాశనము 

చున్నది కావున నెచటనేని రళ్యాదిశబ్దములు లేకున్నను ఆయావాక్యము 

లందు రసభావ (పలీతి యుండును. రసమునకు కావ్యమునకు వాక్యరూపమున 

సంబంధముండును, కావ్యము సామాజికో ద్దేశముననె (పవృ త్తము కదా! సామా 

జీకు లా కావ్యమున రసమునె వాక్యార్థమని భావింతురు. కావ్యాదిబంధబద్ద 

మయిన రసమునకు స్థాయిభావమునకు వాక్యార్గత్వ మనునడి శచ్జార్గ సంబంధము 

వలన గోచరి.చును. 

ళజ్చార్థముల సంబఠధము సాహిత్యము, ఆది ద్వాదశ విధము వృత్రి- 

ల జ = గ బివత తాత్చర్యము_ _పపిభాగము-వ్య ఎవ--సామర్థ్యము - అన్వయము _ పకార్డ 

భావము-దో మహేనము-_గుణాదానము_అలంకారయోగము- రసావియాగమునని. 

వీనిస్వరూపవి పెచనము భోజరాజు శృంగార పకాశమున విన్తరముగా గలదు. 

తత్సం[గహము భావ పకాశములో నిరూపితమయినది తత్సంగవా మిచట 

నిదర్శిత మగును. 

i. వృ త్తి మూడువిధములు - అధిధ-లకణ- గెణి. 

౨. వివక్ష మూడువిధములు-నమ-న్యూన- అధికవివత. ఈ వివక్ష కాకు 

విచ్చేదాదికము [పసకరణాడికము అభినయాదిక మను మూడు పాతు పకారములచే 

భాసించును. భిన్న కంఠధ్వనిరూప మయిన కాకువు |ప్రళశ్నగర్భ కాకువు అభ్యుపగమ 

కాకువు ఉపహోసళాక్రువు ఆ చేపకాకువు తర్కగర్భకాకువు వాక్యాన్యధాత్శకకాకువు 

వాక్యాళమా _వ్లీకకాకువు వాక్యనం భేదరూపకాకువు వాళాను చ్చారణాత్మకళాకువు 

నని పడీవిధముల కాకువుబు (గావ్యాములు, ఇళ్లు (పకరణాదిగమ్యవీవతు, అఖి 

నయాదిగమ్యవివక బవా|పకారముల నున్నది. 

లి, తాత్పర్యము మూడువిధముః."_ అభి చేయము [పత్యాయ్యము 

ధ్వనిరూపను. నని. వాక్యార్థ తై )విధ్యమున నీతై 9విధ్యము సిద్ధమగును. ఇందు 
ధ్వని శబ మున నర్గ్భమున నని రెండు విధములగును. శబ్లధ్వని అమనాదరూప ము 

(పతిశబ్లరూసము నగును. ధ్వనితాత్సగ్యములకు భేదము కలదని కొందరందురు. 
కొందరు భేదము నంగీక రిుంషరు కావ్యమున రసాలంకారాడికను ధ్వన్యాఖ్య 

ఆాత్పర్యను..చే గమ్యమాన మగుట వలన వాళ్యార్థమగుట నిశ్చితము. ఇట్లు 
(తివిధమ న ఖాత్పర్యము వక్షృ ద్వారమున వాక్యధరత్హి మె యని తాత్పర్య 

వేదులందురు. 
లా 
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4. [వవిభాగము. ఆర్ధభాగములలో శబ్లభాగ విభాగముండుట (పవిభా 

గము. మహా వాక్యమున నవాంతరభాక రము అవయవరూవముగా నుండును. 

ఇదియు విభాగము (పవిభాగము. పదార్థము లందును (పవిభాగ ముఠిడును, 

ర్, వ్య వేత. పదార్థములకు పరస్పర మాకాంత యుండుట వ్య పేజ 

యగును. [కియాకారకభావమున అన్వయయోగ్యతను వ్య చేత యందురు. 

6. సామర్గరము. వాక్యమున పదపదారసంబధము సామర్థ్యమని 
@ న @ 

ఆయయందురు. 

7, అన్వయము. పదములకు పరస్పరము కోల [గథనము ఆన్యయ 

మగును. ఒకచో నీరశీరవిధానమున ఒకచో తిలతండులరీతిని ఒకచేో పాంనూదక 

ముగా నన్వయ మనేకవిధముల నుండును. 

8, ఏకా ర్టీభావము. అవిభాగమున నుండుట. ఈ యేకార్థీభావమున 

ము క్రకము యుగలము సందానితము కలాపకము వ్యాఖ్యాత| ఫాయము. ఏక 

(పఘట్టకనిబద్ద మయిన వాక్యవి_స్తరము సంఘాతమకును. _ కోశము [పకరణము 

(_పబంధమనునవి 'యేకార్గీ భావము కలవని భావింపదగును. చతుర్వర్గ సాధన 

మయిన (పబంధము మపహావాక్యార్థము. 

వాక్య వాక్యార్గములలో నీ వ్య వెజాదెక మంతర౭గభూతము. ఇది కల 

వాక్యము [పయోగార్హము. వ్యపేజాదికము నిర్గుణత్వమును సదోవత్వమును 

రసాలంకారళూన్యత్వమును పోగొట్టగలదు. దోవహోనము గుణాదానము ఆలం 

కారయోగము రనసావియోానగ మనునవి (పయోగ యోగ్య తాసంపాదకములు. 

9. దోవము (తివిథము -- పదగతము వాక్యగతము వాక్యార్గగతము. 

10, 11. గుణాలంకారములు. 

12. రసావియోగము,. రసము వాక్యళాత్పర్యగోచరము కావున 
వాక్యార్థత సిద'పాయము. 

® 0 

రసా శయవిషయమున కొందరు విగాన మొనరింతురు. భరజాది 
మతానుసారమున సోవపత్తికముగా తన్నిరా(కియ యుచితము, సదాశివ 
మతమున రసన్వరూపము ఆ(శయమిట్లు నిర్భీత మయినథి. రస్యము రసము. 
రసము ౯సికునిగి, అనుకార్యునిది కాదు, ఇతడలీతుడు,. కావ్యమాతనిక్షై కాదు. 
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రసమనుకార్యునిచే యంరు నచో లౌకికదర్భనమున వలె (దష్షకు వీడేర్య్యారాగ 
(A) Ces 

ద్వేషము లుదయించును. తత్తదాలంబనా శయముగా నున్న రత్యాదికము విభా 

వాదిసంసర్గ మున రనమగును, సొమాబికుడె రసా శయము. సామాజికో ద్లేళము 

ననె కార్యము . వవృత్తమయినది. కావున రసము తాత్పర్య గమ్యమనుట 

యు కము. సభానదులు శబ్బీోపహితులై బుద్దికి భాసించిన రామాదులను కారణ 

ముగ భావింతురు. వారు దృఢసంస్కారము కలవారు కావున నిర్వికల్ప నిరుపమ 

స్వాద మనుభపఏింతురు. 

త_త్తదర్గ వశమున శబ మారు విధములు _ వాచకము లాతణికము 

న్యంజకము గమకము |పత్యాయకము ద్య|ోతకమునని. అర్థ మారువిధములు. 

తాత్సర్యార్థము వీనికన్న భిన్న మని కొందరందురు. షట్సదార్గ విచారము 

నవై గుణములు ధర్మములు కల్పితములు. కాజ్యాదిసంపదశకై కవులు పినినీ 

స్వీకరింతురు. చేశకాలాదిగతము లయిన గుణధర్మము లర్థాతిళశయము నూచింప 

గలవు. వర్ణ ముచే పదముచే పదద్వయముచే బహుపదములచే వాక్యముచే 

వాక్యార్గముచే నని యర్థము లారు విధముల భాసించును. ఆవి యట్లు వివజి 

తార్గ సంప_త్తిహేతువులు. కారకాదులచే వక్షృవివక భాసించును. ఒకప్పుడు 

వాచ్యము లత్యుమగును. లక్యుము వాచ్యమగును. వివతితము అభిపాయము 

ఫలము భావము [ప్రయోజనము తాత్సర్య మనునవి పర్యాయళబ్దములు. ఇట్లపి 

వాక్యార్గగో చరములుగా నున్నవి. పదార్థముల యనో ర్థన్యసంనర్లము వాక్యార్గ 

మని భాట్టులందురు. వాక్యార్లము పదార్థరూప మె యని (పొఖాకరు అందురు, 

తాత్పర్య మర్జాంతరమందురు. శజ్ణార్ణముల రూపనిర్ల యమున భట్లాభినవగు ప్ర 

పాదభావము పరి గాహవ్యూముగా నున్నది. బాగుగా భావించి కవు లర్డ నీబంధన 

మొనరింపదగును. 

మమ్మటుడు కావ్య| పకాశములో శవాగముల స్వరూపము పరిమ్మ 
రు (అ 

రించి నిరూపించిను. ఆ యర్థము సర్వమిచట నుల్తీ ఖిత మయినది. వాచకము 

లతకము వ్యంజకమని శబ్దము, వాచ్యము లక్యుము వ్యంగ్యమని యర్థము, అభిధ 

లతణ వ్యంజన యని వ్యాపారము మూడు విధముల నున్నపి. నా రచిత 

మయిన కావ్య పకాళములోని యీ (వఘట్టమునకు సంబంధించిన విషయము 

సర్వమీ[పసంగమున |పతిపాదితమయినది. వ్యంజన మభిధామూలము లక్షణా 
మూలముగా నుండును. అనేకార్థ శబ్దమునకు సంబంధించిన వాచకత్వము 
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సంయోగాదులచే నియం (త్రితము కాగా నన్యార్డ పతీతి వ్యంజనముననె కలుగును. 

ఈ యర్థ ప్రతీతిలో నధిధ లవణ సమర్థముకాదు. శబ్దముర్థాంతరవ్యంజక ము కాగా 

నచట నర్ధమును సవాకారిగా నుండును, అర్థ మర్జాంతరవ్యంజక మయిన స్థల 

మున శబము సవాకారిగానుండును. వ కృృబోద్దవ్యాదివై శిష్ట్రము వలన (ప్రతిభా 
టి — రై అ = € 

యుతులగు వారల కన్యార్థ మవభాసింవ జేయు వ్యాపారము వ్యంజనయె. ఇట్టి 

స్టలములం దర్గశ _క్రిమూలకవ్యంజన యుండుటను [గహింపవలెను. 

ధర్మి పదార్థమును నిరూపించిన ధర్మముల పూయాపాదేయత గోచ 

రించును. కావున ధర్మి కావ్య|పభేదకథన మావళ్యకము. లకణామూల మవి 

వతీతవాచ్యధ్వని. ఇది యర్థాంతరసం|క్రమిత మత్యంతతిరస్కృతమని ద్వివి 

ధము. అభి ధామూలము వివతిళాన్యపర వాచ్యధ్వని, ఇది యలతక్యు [కమ 

వ్యంగ్యము సంలత్ష్యు| కమవ్యం గ్యమని డవిధము. రన మలవమ్యు కమవ్యంగ్యము , 

రన మలంకార్యము. రసాద్యలంకారమున కన్న భిన్నము, రసాదిక మంగముగా 

నుండునేని గుణీళూతవ్యంగ్య మగును. స్ఫోటవాదము ననుసరించి ధ్వనినామము 

నిశ్చిత మయినది, ధ్వని యు_త్రమ కావ్యము. ఇర్ట (ప్రబంధము దుర్ణభము. 

వ్యంగ్యమ[ వధాన మయినచో గుణీభూతవ్యంగర్థము, మధ్యమకావ్యము, 

వ్యంగ్యము పతీతము కాదేని యధమకావ్యము. ఇందు శజ్జవై చిత్య మర్గవె 

చి[త్యముండును. సంలత్యు[ క మధ్వని శద్దళ కి మూల మర్గశ క్తి మూల ముథఖయ 

శ_క్తిమూలముగా నుండును. ఇందింకను భేదములు కలవు. గుణీభూతవ్యంగ్య 

మెనిమిది విధములు. ధ్వనికారు లిట్లు 'భేదములను |పతిపాదించిరి. 

ఆ ఇపసమాధానముల వలన నర్ధ్థముల దతిశయము గలుగును. అది 

యిచట  నిరూపితమగును. దోషమగుణాలంకారములు శద్దార్థిభయరూపము 

లనుట సంగతమగునా? స్వతఃశుద్దమయిన వర్ణమునకు దోవమేమి? గుణ 
మేమి? అమూర్త ము రసాదుల కా|శయమగుట యెట్టు? వర్ణము విభువు. 

అది కాదాచిత్మ మెట్లగును? దోషూదులకు ఆశయము వర్భ్శమా? పదమా? 

వాక్యమా? పద మెట్టిది? వర్ణము పదమా? వర్ణములు వదమా? దోవగుణా 

దులు ళజబ్చాత్మకము లయినచో పదాదు లెట్లుండును? శబ్దముల కా[శయా|శయి 

భావముండదు గదా! దోషాదులు శచ్లాత్మకములు కాకున్న చో భిన్నా ధికరణత్వ 

మున సంబంధమె కుదురదు. కావున దోషాదులు శబ్లగతములని కల్పించుట 

వ్యర్థము. ఈ యా కేపషములకు సమాధానములను బాగుగాగు రించిన ఆర్థములి 

యతిశయము గోచరించును. 
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వ_క్త్షృసంబంధవళమున శబ్లమునందు దోషాదికల్ప్సనము యుక్తమె 

యగును. దోషాదులు వక్ళధర్మములు. దోవము వక పయోగాథినము. 

శద్దగతము కాదు. ఇ క్ర యితరవములు [గాహ్యూములు. శబ్దోచ్చారణానంత 

రము (శ్రోతల కర్గ[పతీతి కలుగును. గుణాలంకారరసవత్కావ్య నిర్మాణము 

ధ్వనిరూపముగ నుండుట కవికీ ర్థిసంపదకు హేతువు, 

7. నాట్యేతివృ త శరిరలకకకాధభిధానము 

నాట్యమున రసవ్య క్తి కలుగును. నాట్య మవస్థానుకృతియసి 

సామాన్యలతణము. నటునందు రామాదితాదాళా్యాప త్రి నాట్యము, నాట్యము 

| పేథకదృశ్యమగును గావున రూపకము రూపము నగును. రూపకము దళవిధ 

మని భరతుడు నియమించెను. వాక్యార్థాథినయాత్శక మగు రసా శయరూపక 

మిందు నిరూపితమగును. _ నాటికాతోటకములును రసా శయములయినను 

నాటకాదులలో నంతర్భావమున్నందున వేరుగా పరిగణింపలేదు. సట్టకము 

కూడ నాటికా(పతిమము డోంలీ శీగదితాదులు నృత్య భేదములు. రస్మాశయము 

వాక్యార్థాథభినయాత్శకము. భావా|శయము పదార్థాభినయాత్శకము. నృత్యము 

భావా|శయము. నృత్య నృత్తవిభాగము ననేకు లనేకవిధముల జెప్పిరి. ఈ 

"రెండును నాటకాదుల కుపకారకములు. నాటకాదులలో పూర్వరంగమునందు 

వీని యుపయోగమున్నది. నృ_త్తగితవాద్యము లుపకారకములు “గేయం 

[పాణాః [పయోగస్య". పురుషార్థము అన్నియు గేయసాధ్యములు. ఇందు 

గేయసముత్న్చ త్రీ |పదర్శితమయినది. 

(పత్యభిజ్ఞాసం పదాయానుసారముగా నీనాట్యమున ష ట్రంకుళ త్త 

త్వము లున్నవి. శివ శక్తి సదాశివ ఈళ్వర శుద్దవిద్యలను నయిదు శుదములు, 
జారి య (అ 

మాయ కాల నియతి కలా విద్యా రాగ పురుషు అను నేడు శుద్దాశుద్దతత్వము లు. 

(పకృత్యాదులళుద్దతత్వము లనుట సిద్దము. విలక్షణశ క్తి సం కమమున పురుషుడు 

(పాజ్టత జస విశ్వ రూపుడయినాడు. విశ్వమను నీ పార్థివాండమునందు నళ్వ. 

రము లయిన చతుర్విధపాణు లాపీర్భవించినవి. ఈ [పాణులన్నియు జీవ 

త్వము కలవి. కాల|పేరితు లయిన దంపతుల సంగమము వలన వాయువు శుక్ష 

శోణిత రూపమయిన శక్తిని గర్భాశయము చేర్చును. కాల ేరితు డయిన 

జీవుడందు చేరును. ఆ జీవునందు (పాణాపానాత్మక మయిన నిత్య వాయు 
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వున్నది. పరాశక్తి యచట వ్యాపించును. జీవుడు జరాయుగ నదేహుడై. 

కాలపాక మున పుర్హాంగుడై యవాబ్బ్ముఖు డై జనీంచును, 

శరీరుల శరీరము షణ్ణగత్యంగులాయామమున నుండును. శరీర 

మధ్యగత కందభాగమున కుండలినీళ క్రి యున్నది ఆశి పరా పకృతి _ 

అంబిక. శివాజ్ఞ చే దేపామున సంచరించు వాయువు |పాణాదిభేదమున నయిదు 

విధముల నున్నది. శరీరగతనాడులలో ఇడ పింగళ నుషుమ్న అను ముఖ్యము 

లగు మూడునాడులలో సుషుమ్న మధ్యనాడి వహ్నాళిఖన్నాశయించి యుండును. 

వహ్నిళిఖ [పాణసంబంధమున నాదాత్శక మగుచున్నది. ఆ నాదము నుషుభ్నా 

మార్గమున సంచరించి శిర౭వర్యంతము వ్యాపించును. యాగుల కిది నాదరూప 

మున ననుభూతి నిచ్చును. ఇతరులలో వర్ణముల సృజించును. నాదము |శుతుల 

సృజించును. [కుతి స్వర ముళ్చాదగించును. సర్వవర్థ ములకు స్థానము లేడు 

కలవు. ఇరువదిరెండు నాడులు సుషుమ్నలో హదయమున నున్నవి. వాయు 

(పేరణమున నాదము ఆ నాడులలో “చేరును. వాదయ |గంథికి చెగా కపాల 

ఫలకమునకు [కిందుగా (పాణములు సంచరించును. అచల శుతుబు వ్య_క్షము 

లగును. వ్యక్తి స్థానములలో నవి స్వరరూపము వహించును. కంఠమున వడ్డము, 
తాలుమూలమున బుషభము, ఓష్టమున గాంధారము మూర్థమున మధ్యమము, 

దంతములలో పంచమము, కంఠతాలువునుదు ధె వశము, కంఠోష్టమున నిషా 

దము అనుస్వరములు కలుగును. ఇది యిట్లుండ కొందరు ధాతువుల నుండి 

స్వరముల-త్సన్న ములగు నందురు. దవా రాకాశమధ్య “త మయిన సవా సదలమున 

ఆత్మ యున్నది. ఆ యాత్శ్మకు “బహుస్యాం”" అను సంకల్పము కలిగి నది. 

అప్పుడాత్శ మన మధిషంచి యుండును. పంచ వాయువులు ధాతువును 

వ్యాపించి ధమనీముఖమున నగ్నులను | పజ్వలింప జేయగా నాదము వెలువడును. 
ధమనుల నేక.ములు గావున నచటి ధ్వనుల.-నాదము లనేకములగును. ఆ ధ్వమలు 

[శుతు లగును. ధమనిసంఖ్యానుసారమున [శుతుల సంఖ్య యుండును. శుక 

ధాత్వగ్భి జన్యమగు స్వరము షడ్డము. మజ్జాధాత్వగ్ని జము బుషభము. అస్థి 

ధాత్వగ్నిజన్యము గాంధారము. మేదోధాతగ్ని జము మధ్యమము. మాంస 
ధాత్వగ్నిజము పంచమస్వరము. ర కధాత్వగ్నిజము ఇ వతము. త్వగ్గాతువహ్ని 

జము నిపాదము. ఆధారమున శుక ధాతువు, నాభియందు మజ్జాధాతువు, వద 

యమునఅస్థిధాతువు, కంఠమున మేదోధాతువు, తాలుమూలమున మాంసధాతువు, 

మూర్దగతముగా రకధాతువు, భూనుధ్యమున త్వగ్వాతువు. ఇట్టు వీని ననుసరించి 
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స్వరము లున్నవి. శుక మజ్జా అస్థి మేదః మాంస రక్త త్వగ్దాతుజన్యమగు 

నిషాదము తారన్వరముగా, శుక్షజమగు వడ్డము మందముగా నుండును. |శుతుల 

వివజానుసారమున [గామ భేద పకల్పన మున్నది. రాగమూర్భనాతానము లిట్టివే, 

మధ్యమస్వరమున వెలువెడిన నాదము మధ్యమ [గామము. య థాస్టితమగునది 

షడ్డ[గామము. (ళుతులు గానకాలమున సంయో గ్రై క్యము పొందును. స్మతి_ 

వ్యవని త-ఆరంభ-స్పర్శ-భిన్న-లయను లను క్రమమున నా రంగములతో 

(శుతులు సుసంపన్నము లగును. వీనిలో భిన్న న్యూూనాధిక విభాగము కలదు. 

వీనిసంబంధమున శుద్దరాగములు గొడరాగములు వేసరరాగములు నున్నవి. ఇంక 

నిట్టి సంగీతశా( స్త్ర విషయముల నిందు శాకర[గంథములందును భావింపవలెను. 

అభినవగు_ప్పపాదులు సంగీతతత్వము నభినవథారతిలో విశదమొనరించిరి. శారదా 

తనయుడును శారదీయమను తన సంగీత (పబంధమున విశదమొనరించెనట. 

నటుడు గీత వాద్య నృత్త అభినయములచే రంగమున 'రామాద్యవస్థల 

ననుకరించి రామాదితాదాత్మ్యమున | పేక్షుకులను రసయుతుల నొనరించును. 

అన్యోన్యానురంజనమున సభాపతి సభ సభ్యులు గాయకులు వాదకులు నటీనటు 

లన్యోన్యరంజనమన మోదము పొందుదురు. రంజనమున రంగమను వ్యవవో 

రము కలిగినది. పూర్వపయోగమున పూర్వరంగమయినది. పూర్వరంగమున 

(పళ్యావోరాదు లిరువదిరెండంగములు కలవు. యథావిధి పూర్వరంగ[వయోగ 

మున అశుభము కలుగదు. స్వర్గలాభ మంతమున నుండును. కవియభీష్టార్థ పకాశన 

పరములయిన విశేషముల నిందు కూర్చవలెను. నాటకమున పూర్వరంగాం 

గము లెన్ని యో కలవు. రంగ|పసాధన మొనరించి నూ తధారుడు నిగ్గమింప 

వలెను. 

నూ] తధారసమాకృ్ళతి యగు వేరొకనటుడు [పవేశించి వస్తు వీజ ముఖ 

పాతసనూచన మొనరింప వలెను. వస్తువు [పబంధశరీరము ఇతివృ_త్తము. ఇందు 

అధికారిక | పాసంగికాదిభేదము లున్నవి. రామకథ సుగీవకథ యీ విభాగమున 

భావనీయములు. పతాకా పకరి భేదములును వస్తువునందు భావనీయములు. వస్తువు 

_పఖ్యాతవఎ ఉత్సాద్యము మిళమని మణుల మూడువిధములు, ఇంకను దివ్య 

మర్యోభయాత్మక భేదమును గలదు భరతు డాధికారికమునకు |పాసంగికమునకు 

(తివర్గము ఫలమని త ద్భేదములను సూచించెను. లీజ విందు పతాక _పకరి కార్యము 

లనునవి కథాభేద హేతువు లయిన అర్థ పకృ్ళతులు. ఇవి కథాశరీర పాతువులు. 



భావ [పశాశనసారము XXiii 

(పాఠబ్దికార్యమునకు సంబంధించిన యవస్థ్ర లయిదు కలవు. ఆరంభ యత్న 

(పాప్వ్యాళ నియతా_ప్రి ఫలాగమము లవస్థలు. అర్ధ పకృత్యవస్థా సంబంధమున ముఖ 

(పతిముఖ గర్భ విమర్శ నిర్వవాణాము లను నయిదు సంధులు గలుగును. అనిత 

కథాంశములకు పరమ (పయాజనమున సంబంధము సంధి యగును. నంధులకు 

సంబంధించి యరువది నాలు గంగముల.న్నవి. ఇవి లక్ష్యము లందనుగతములె. 

యున్నవి. వీని ఘటనము వలని [ప్రయోజన మారువిధముల నున్నది - ఇష్రార్థ 

రచన, _వృత్తాంతానుపతయము, [పయోగరాగప్రావ్తి గోవ్యగోవనము, 

అశ్చర్యవదభిజ్ఞానము, ప్రకాళ్య ప్రకాశనము. అంగహీనుడు కార్యనమర్జుడు కాడు. 
అంగహీనకావ్యము [పయోగతమము కాదు. కావ్యమనుదాత్తార్ణ మయినను ఆంగ 
సమన్విత మయినచో శోభకలదగును. కావ్య ముదా _త్తమయిన నంగరహిత మయి 
నచో తతృయోగము సవ్ఫాదయుల మనమును రంజింప జేయలేదు. కావున సంధి 

(ప్రయోగ విషయమున యఖథాయోగము యథారసము యత్న ముచితము. 
కొన్ని యంగములు లేకున్నను దోవములేదు. నంధివిశేషము లయిన సంధ్యంత 
రము లేకవింశతి కలవు. స్వసంపదుణయు క్షముగా వానిని నిబంధి ౨పదగును. 

నూచ్య మనూచ్యమని వస్తువు రెండు విధములు. నీరస మనుచిత 
మశ్శాస్త్రీయ మయిన వస్తువి_న్తరమును నూచింపవలెను | పదర్శింవరాదు. సూచ్య 
సూచకములు విమ్మంభాదు లయిదు (పసిద్దములు. దృశ్యము నంకములచే (పద 

ర్శింపవలెను,. [(వ్రయోగమున (శ్రావ్య అ శావ్య నియత శావ్యాది భేదము 

లున్నవి. వీనిని [పకాళము స్వగతము జనాంతికము అపవారితకము ఆకాళభాషిత 

మని యందురు. నెతృరసానుగుణ్యమున నీ యశేపవస్తువిశేషమును నిరూపింప 
వలెను. 

న కేవలం రసో నైవ లత్యుం నెవ చ లత్షణం 

న నాయకనై ్రవోత్కరో వర్గ రః నుకవినా క్వచిత్. 

సుకవి కేనలము రసమును లత్యుమును లక్షణమును నాయకోత్క ర 
మును మా(తమె వర్ణించుట యుక్తము కాదు. వీని యన్నిటి యానుగుణ్య 
మున కథాశరీరము కల్పింపవలెను. సంధిసంధ్యంగముల ఘటనము రసాదుల 
నన్నిటి నుద్దిపింప జేయును. కావున నందు యత్న మావళ్యకమని [గహింప 
వలెను, 
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8, దళరూపక లక్షణఘు 

నాటకము రూపకములలో మొదటిది. రూపకములు పది కలవు. ఉప 

రూపకములు పదునెనిమిది యున్నవి. నాటకము సర్వ పకృతి రసపధానము, 

లతణము నాటకమున పూర్ణము" నున్నది. వికానము వి_స్తరము మోభము 

వివేపము నని చేతోవికారములు నాల గు నాలుగు రనములకు మూలములు. 

రూపకళా(న్ర్రృనిరూపిత లక్షణము లన్నియు నిందుండును. “రసాలంకారనహితం 

నాటకం పూ ర్లలత్షణం"' నొటకమున లినిదేదియు లేదు. జాన శిల్ప విద్యా 

కలా కర్మ యోగము అన్నియు నాటకమున గలవు. నాటకవిద్య సర్వలోకము 

రంజింప జేయును. నావారసభావములు గల సనసుఖదుఃఖమయ రాజచరిత మిం 

దుండును. అయిదు మొదలుగా వదియంకములు నాటకమున నుండును. నాటకా 

[శయాలంకారము లనే:ములు గలవు. నయాతిశయాది నాటకాలంకారములను 

సంభావించుట యుక్తము. లకణో పేత మయిన నాటకము సుపయుక్త మయి 

నచో కవి నట [సాళ్నిక (ేతకుల కందరకు భుక్తిముక్తి |పదమగును. 

నాట్యమున | పేతకునకు విశిషలతణములు కలవు. నటునకును గుణ 

వె_శిన్ష్య మావళ్యకము. [పాళ్నికులలో నట పేతక గుణములె కాక ఇంకను 

గుణవి శేషము లావళ్యకముము, నాట్యసంఘర్ష ముదయించినచో విశిష్ట లయిన 

(పాళ్నికు ల.౦ంకసలయును. లోక|పకృతులు నానాశీలములతో నుందురు - “ోశీలే 

నాట 60 |పతిషితం”. కామ కులు విదగులు (శేష్టులు విరాగులు కూరులు జాన 
ర © ల్ © ఖా 

వయోవృద్దులు రేభావబివేచకు లందురు నాట్యము సేవింపధగును నాట నము 

సర్వజనులకు నంతోవ[ పదము. ఆ యా కార్యములలో నఖిని వేళము కల వారందరు 

నాట్యమున |[పయోజనమును పొందుదురు. తరుణులు విదగ్దులు అర్థపరులు విరా 

గులు శూరులు వృద్దులు బుధులు బాలురు మూర్జులు (స్రీలు తమ తమ ఆభీస్టమును 

నాట్యమున గుర్తించి తుస్టిని పొందుదురు. తుష్టిలో తుష్టి ళోకమున శోకము 

[కోధమున [కోధము భయమున భయమును పొందువాడు (చేతకు డగును. 

“తె ఏలోక్యభావానుకీ_ర్షనం నాట్యం." ఇట్టిది నాటకము. ఈ రాటకారంభ ప్రకార 

మీ యధికారమున నున్నది. నూ తథారుడు సానుచరుడై రంగమున (ప్రవేశించి 
రంగ|పయోగ మొనరింప దగును. తత్సమాకృతి స్థాపకుడు వచ్చి వస్తు బీజ 

ముఖ పా ఛములను నూ చింపవలెను ఇట్లు పూర్వతనుల నాటకము అందుగలదు. 

రంగ వసాధజానంచ స్ సూ తధారుడు భారతీవృ త్తి న్నాళయించి (వస్తుకార్థము 

(పశంసించుచు (చుతకాదుల శాన్ముఖ్యము సంపాదింప దగును. (ప్రస్తావన 
నటీ 
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నా విధముగా నాతడు నిత్వహింపదగును. నూ తధార [ప్రయోగము (పస్తావన 

ఆముఖము. ఇందు నటి విదూషకుడు పారిపార్భ్వకుడు నూతధారు ననుసరించి 

చితవచనములతో కార్యార్థము నూచింతురు. 

పదునారు వీథ్యంగములు |వస్తావనలో నుండదగును. పస్తావనయె 
ఆమ, ఖము. [పవృ త్తక కథోద్దాత పయోగాతిశయము లను (పస్తావనాంగములు 
నాటకములలో రమ్యముగా నున్నవి. పదమూడు వీథ్యంగములను (పస్తావనలో 
నిరూపింతురు. ఆ యా నాటకములలో వీని [గథనము రమ్యత సంపాదించినవి. 

(_పస్తావనాతిరి క్తనాటకభాగములలో నివి యున్నవి. నూ తధారుడు వీథ్యంగము 
అలో నన్యశమమున కథార్గమును పా్యతనును నూచించి (పస్తావనాంతమున నిర్గ 

మింప వలెను. అనంతరము వస్తు పవంచన మొనరింపవలెను. | పఖ్యాతవన్తువు 
నాధికారికముగా గూర్చదగును. ఇందు నాయకు డభీగమ్యుగు ణయుక్తు డు 

ధీరోదాత్తుడు నగును. _పఖ్యాతవంశ్యుడగు రాజ ర్టీ నాయకుడు. రసమునకు 
నాయకున కనుచితముగు వనువును త్యజించి అన్యధా (పకల్పింప దగును, 

"హేయోాపాచేయములను మొదటే నిశ్చయించి యుపా దేయమును గూర్చువలెను, 
కథాళరీరమును వీజవిందు వతాకా [(పకరీ కార్యరూపమున విభజించి ముఖ (పతి 
ముఖ గర్భ విమర్శ నిర్వవాణ సంధియుతముగా నిరూపింపవలెను, కార్యయు క్ష్యను 

సారమున విష్కంభకమునుగాని యంకమును కాని కూర్చవలెను, ఆదితః నీరస 
వస్తువుండునో సరసవస్తువుండునో గు ర్తి ంవవ లెను, నాటక మున (పసిద్ధవస్తువున్నను 
కల్పితకథయు నుండదగునని మాతృగువ్రు డనెను. 

నాటకము నందలి యంకము నానా (పకారార్థ సంవిధానర సా[శయముగా 

నుండ దగును. నానారూవ [పయోజకము అలంకారరసాధారము కాదగును, 

అంకము [పబంధదివ్నాము రస్మాశయము బీజసంవోరము కలది అవలగ్న బిందు 
వుగా నుండునది యని (గావ్యూము. నాటకాంకములలో రసనిబంధనముననె కవి 
సావధానుడు కాదగును; ఇతివృ_త్తమా తనిబంధనమున [పయోజనము లేదు, 
రసపోషణవిధానమును కవి గుర్తింప వలెను. ఆంకా శయ మయిన అంగిరనమునకు 
గృహీశ ముక్తము లగు విభావాదులచే పరిపోమణ మొనఠింప దగును. కథా 
వస్తువు శరీరము; రస మాత. వీనిని యథోచితముగా వర్ణింప వలెను. రసౌభఖి 
మానమున  వస్తువున కుపమర్షము కూర్చురాదు. వన్తువి స్తరమున రసము 
మానము కారాదు. రసనిబంధనమున సావధానత యావశ్యకము. అంకాలంకా 

రము లపేతీశములు, వీరళ్ళంగారములలో నొకరసము ముఖ్యము కాగా నితథ 
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రసము లంగరూపమున నుండదగును. అంకనిపిద్దములను పరిహారింపరాదు,. వధ 

యుర్ధాదులను సురళాదులను నూచింపవలయునే గాని యంకమున (పదర్శింప 

రాదు. ఇట్ట వాని (పదర్శన ముద్వేగజనకము జుగుపావవాము లజ్ఞాక రము. అధి 

కారి వధము నిరూపింపరాదు. ఆవశ్యకము త్యజింపరాదు. వెంటనే మణుల 

జీవించినట్లుండు నేని యధికా.రివధ మొకచేో కల్పితము కావచ్చును. ఒకనాటి 

నాయకుని యాచరణ మంకములో నుండదగును. విదూషకా దులతో నది (పయో 

జ్యము కావలెను. అంకాంతిమున నందరు నిమృమింతురు. విష్కంభ [ప వేశకము 

అంకమున యథాసంథవముగ నుండును. నాటకమునకు సంబంధించిన సర్వ 

విశేషములను _ సంఖావిపదగును. [పా_క్తననంస్కృతనాటకముః౦దివి సంగత 

దుఃఖాపనోదనము కావున సేవింపదగునని నాట్య వేదము నిక్మించి |[బవ్మా బుషుల 

నుద్దేశించి పలికెను, (గామ్యధర్శ[పవృ_త్తమయిన లోకమును చక్కబరచుట కై 

(పీతి పదము వ్యుత్స త్తి పదము నయిన కీడనీయకము నిం|దుడు కోరగా [బవ 

సర్వ] శావ్యమగు నాట్య వెదము నిర్మించి బుషులలో సంకమింప జేయుట నిచట 

భావింపవలెను. దివ్యమానువషసం యోగము కలిగిన నాటకసంభవ మయిన తోటక 

మిట్టిది యున్నది అని వారు డనెను. అదియవ్యాపకమని యన్య్యులనిరి. 

ములుగా నుండుటను గు రి వవలెను. నాట్యము ధ ర్మాదిసాధనము సర్వ 

నాటకవిషయమున సుబంధుమత మొకటి భావనీయము కలదు. 

పూర్ణము (పశాంతము భాస్వరము లభితము సమ్మగమని నాటక మయిదు విధ 

ముల నున్నది. వీనిలో సంధు౦డును. వాని పేరులు వేరుగా నున్నవి. కృత్యా 

రావణము పూర్ణ నాటకము, స్వప్న వాసవద _త్తము [వశాంతనాటకము, బాల 

రామాయణము భాస్వరనాటకము, ఊర్వశీవిపలలభము లలితనాటకము, మహో 

నాటకము సమ్మగనాటకము వీనిలో సమన్వయము భావనీయము. ఇందలి వృత్తి 

సంపన్నత రపసంప త్తి భావనీయముగా నున్నది. 

(పకరణము రూపకములలో ెండవది. ఉత్పాద్యవనస్తువుండుట వణి 

క్సచివాదులు నాయకులుగా నుండుట యనునది మా తము నాటకము కన్న 

వేరుగా నుండును. ఇక సర్వము నాటకము వలె నుండును. కుల స్తీ) గణిక 

నాయికగా నుందురు. |పకరణము మందకుల స్తీ) చరిత మనిరి, ఇందుదా త్త 

నృపుడుండడు. దివ్యచరిత ముండదు. రాజసంభోగ ముండదు. కది బావ్యాజన 

సంపయు కము. శకారుడు కుట్టిని చేటి విట చేటాదులు ధర్మశా(న్ర్ర బహివ్క్బా 

తులగు చారిందుందురు. వీరి స్వరూపవి'వేక మావశ్యకము, 
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నాటక (పకరముల సాంకర్యమున శాటిక యొక్క-ట యావిర్భవించును. 

ఇది సంకీర్రాన్యనివృ_త్తినూ చకము. ఇతరము లెన్ని సంకీర్ణ ము లయినను గలుగు 

నది నాటిక యొక్కటియే. థిరలలితుడు శృంగారము కై శికి యిందు ముఖ్యము. 
చేవీభయమున నాయకుడు సాశంకు డగుటయు నిందుండును. నాటక లతణములు 

(పకరణలకణములు నుండుటచే తదుభయతుల్యము నాటిక యనిరి. నాటిక 

కొన్ని మార్పులు చేర్పులు కలదయినచో సట్టక మగును. భాణ మనురూపక 
మున ధూ ర్రచరిత ముండును. నిపుణపండితుడగు విటుడొక డథినయించును. 

ఉ క్షి | పత్యు క్రులు ఆ నేపలుకును. ఆకాశభాపితములు వ్యవవారించును. ఇందు 

లాస్యాంగ పయోగమావశ్యకము. కల్పితకథ కంగా: రరసము గాణరూపము. 

గేయపదాదిలాస్యాంగదశక మత్యంతము భావ్యమానసుందరము. _భాణమున 

లాస్యాంగములన్నియు _ నేకప్శాతపయోజ్యములు. నాటకమున భిన్నపా,త 
(పయోజ్యము అగును. భా[౪_ పయోజ్యములగు నృ త్తి బేదము లింకనుగలవు. 

గుల్మ శృ-ఖలికా లతా భేద్యకములు నాలుగు నృళ్య భేదములు విజయములు. 

(పవాసనమను రూపకము భాణసదృళము. శుద్దము సంకీ బ్రము వైకృత మని 
(పవాననము మూడువిధములు. చేటచేటీవిటులు కాముకులు సంచరింతురు. మడ్విధ 
హాస్యము |పయు_క్రమగును. డిమరూపకము పోడళనాయకముగా నుండును. 

లీభత్చాదినిరంతరమై యుండును. శృంగారవోస్యము లుండవు. వ్యాయోగ 
రూవకమున వృ_తము [(పఖ్యాతము. రాజర్లులనాయకులు, దివ్య యోనికథ 

యుండును. అల్పశ్ళుంగారము.. దీ పరనము. అ స్త్రీనిమి_త్తమయిన సం|గామ 

మిందుండును. డిమమునకు వ్యాయోగము శేవభూతము. సమవకారరూపక 

ములో లోకనమ్మతము |పఖ్యాతము నయిన చేవాను శేతివృ_త్తముండును. చేవ 
దానవులు పం|డెండుగురుందురు. మూడు కపటములు మూడుళ్ళంగారముళు 

మూడువి ద్రవము లిందుండును. అష్టాదశనాడికలలో దీని |పయోగము సువిభ_క్త 

ముగా నున్నది. నాటకాదులలో వలె వీథ్యంగముల నిందు యథాలాభముగా 

గూర్పదగును. వీథీరూపకము నిద్దరు (పయోగింతురు. లాస్యాంగములు వీథ్యంగ 

ములు నిందుండును. అంక మను రూపకమును ఉత్స్భృష్టికాంకమనియు నందురు. 
వస్తువు |పఖ్యాత మ్మ పఖ్యాత ముండవచ్చును. యుద్దనియుద్దములు (స్త్రీల పరి 

'దేవితములు నుండును. కావ్య వేదులు దినిని అభ్యుదయాంతముగా గూర్చ 
దగును. దివ్యనాయకకార్యమును కావ్యబంధములలో భారతవర్ష ముననే కూర్చ 

దగును. భారతము కర్మభూమి యగుటవలన విశేషము కలదు. ఈ భూమి 
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ఇచటిరీకి రతి సర్వము యు కృము. ఈపహోమృగరూపకము దివ్యాదివ్యనాయకము. 

భయవలీభత్సరహితము లయిన ష్మడసములిందుండును. ఇట్లు దశరూపకముల 

లక్షణము అెలిని, వస్తువు భావించి ప్రబంధము నిక్మింపవలెను. స్పుటమందవృ త్త 

ములతో ఉదారమధురవాక్యములతో కావ్యము నిర్మింపవలెను. 

9. నృత్యభేదస్వరూపనిరూపణ ము 

దళరూపభిన్నము లయిన రూపకముల కన్న వేరుగా పదార్థాభినయా 

త్మకము లయిన కొన్ని యవాంతరభేదములు కలవు. అవి నృత్య భేదములు 

తోటక నాటికా గోష్టి సల్లాపాదు లిరువది యున్నవి. కొందరు వీనిని నామాంత 

రములచే నిశ్టేశించిరి. అయినను సంపిధానకమము భిన్నము కాదు. వీనిలో 

నాటికా తోటక సట్టకములు నాటక పకరణాంశరూపములు. డోంబి (శ్రీగడితము 

భాణము భాణి (పన్యానము రానకము కావ్యము అను నేడురూపకములు నృత్య 

'భీదము లని భాణము వలె నుండున వని కొందరందురు. గోష్టి అను వీనిలోని 

యుపరూపకము శృంగారమంథరము. గోష్ట బాలచెష్టితము యమలార్జునభంగము 

మొదలగునవి గోష్టీ రూపములు. సల్లాపక మను దానిలో శృంగారవోస్యము 

లుండవు. కపటములు వి|దవములు వీరళొ,దరసము లితరము లిందుండును. శిల్ప 

కములో వోన్యముండదు. |ఖావ్మాణుడు నాయకుడు. డోంబి యనునది వీర 

శృంగార మెదురముగా నుండును. ఇందు లాన్యాంగములు (పయోగింతురు. 

(శ్రీగదితములో కులాంగన ఆసీనమొ ఉత్కంఠితమయై పాఠ్యము గీతము గానము 

చేయును. రామానంద మనునది (శ్రీగదితము. భాణము. భాణరూవకమున 

కన్ననిది ఖిన్నము. (స్రీలిందుందరు. ఉద్దతకరణము లుండును. తాలవిధానము 

లిందధికముగా నుండును. ఇది భాషాసంకరకల్పితము. సర్వభాషావిచి|శితము, 

భాణిక యనుదానిలో లలితకరణము లుండును. పీఠమర్గ విట విబూషకు 

లుందురు. లాస్యదశక ముండును. (పస్థానమను దానిలో చాసాదులు నాయకులు 

విటచేటాదులు నాయకులు. ఆపొనళకేలి లలితముగా నుండును. కావ్య మను 

దానిలో హోస్యశ్చంగారములు లాస్యములు విటచేటీ విశేవములు నుండును. 

(ప్రేమణక మనునది నర్తకీ లలితాభినయముతో నుండును. నాట్య రాసకములో 

పదునాలుగురు నాయికలు నర్తన మొనరింతురు. పిండీబంధము లుండును. (స్రీలు 

భూభ_ర్శృచెష్టీత మభినయింతురు. పుష్పాంజలి పయోగ ముండును. గాయకులు 

శుష్కుగీత మాలాపింతురు. రాసక మనునది [పవాసళ్ళంగారముతో నుండును. 

వర్షావసంతవర్శన పరమగును. మండలనృత్త ముండును. అనేకనర్తకీ 'యోజ్యము. 
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ఉల్లోప్యక మనుదానిలో వోన్యశ్ళంగారముబు ఉజ్వల నాయికా నామయశులు 

నుందురు. వాల్లీ సకములళో గేయలాస్యము నాయికలు నాయ. 6ధికషుగా 
నుందురు. దుర్శల్లి కయనునదైె పౌఢనాగరనాయికగా నుండును. విటసిలాసము 

విదూషకవివోరము చౌర్యరతి (గ్రామ్యకథాలాపము దూతి ధనమడుగుట తు|దకథ 
యుండును. మల్లిక యనుదానిలో మొదట వన్తువు గోచరింపదు. అనుశరము 
గోచరించును. కల్పవల్లి యనునది వోస్యళ్ళంగారములు కలది. వాసకోసజ్టిః అభి 
సారిక యుందురు. పారిజాతకములో వీరళ్ళంగారములు భోగినీవనీత  పిదూమక్ష 
(కీడాపరిహోసము లుండును. ఇట్లు నృత్య భేదము లున్నవి ఇంతకన్న భిన్న లత 
ణములు నిషిద్దములు కావు, 

[పా చీనులు భాపోనియమము నూచించిరి. ఉదా _త్రమానవు:కు 
సంస్కృతము. లింగినీ మవోదేవీ మం! తిపుతీ వేశ్వలకును ఒకప్పుడు సంస క్రాఎాశము. 
(స్రీలకు సామాన్యముగా (వాక్య్ళతము అధములకు శారసేని అవ్మృంశనిను.రు 
మల గెచి మాగధి. ఉ_తములకు కార్యానునారమున భామావ్యతిి మము 
యు క్షమె. విపత(తియులకు నుభటులకు అధీశవనితలకు చేవదానవా కులకు 
యోగినియోగులకు సంస్కృతము పయోగింపవలెను, అధములకు కు సద్యులకు 
అల్బచేతసులకు సంస్కృతము తగదు. నాయకాదుల భావ నాట్యమున కురా 
గించును. “భట్టిని బాఢం కాంత [పియ పుత్ర వం ఆయుమ్మన్ "  'మొదూగు 
వానిని వ్యనవారించుటలో గల నియమము అనేకములు గలవు. ఛందః వయూగ 
మున ఉపసర్ల |పయోగమున అవ్యయవ్యవహారముల్* కాకు వయా న 
ఆ యా నామవ్యవ హోరమున విదూవకాదులకు “వేరులు చెట్టుటలో న స హుయు 
లావశ్యకి ములు. 

కవిసమయములు మూడు గలవు - ఉన్న వానిని జప్పకుండుట, లీని 
వానిని జెప్పుట, ఉన్నవానిని జెప్పుట లేనివాని; జెప్పకుండుట యని. వీ... నిను 
సరించి కావ్యనాట్యములను భావింవలెను. ఈ (పఘట్టమున శిల్పకము టోంబి ౨ను 
వాని యంగముల లతణములు [గంథమున భావనీయములు. థిరోద్ద అాడిసాయ 
కులు వారిపిదూవమరకులు తల్ల కణాము లీచట [గంథమున నున్నవి. కథ ఎఖ స్యాయికి 
సర్గబంధము ఆశ్య్వానబంధము నంధిబంధము సంహిత సంఘాతమ'  మహేోకాన ఘు 
చంపువు లంబచ్చేదము పద్దతి పటలము పరి వేదము అధికారము విచ్చేదము వొదము 
అధ్యాయము పర్వము ఉచ్చా్వానము ఆశ్నా సము అనువానివ్యవవోరమ.న ఖ "వింప 
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దగినవిశేవములు కలవు. ఇట్టివాని నన్నిటిని కవి యవధరించి (ప్రబంధము నిర్మింప 

వలను, ఇట్టి దానిని బుధజనుడు వీనదగును. విద్వజ్లన|శవణ మార్గమున నున్న 

(పబంధము నాయకునకు కవికి భుక్తిని ముక్తిని సంపాదింపగలదు. 

10. నాట్య(పయోగ భేద ప్రకార విశేష నిర్ణయము 

నాట్యము నృత్తము మార్గమని చేశి యని శెండు విధములు. 

ఆ [వబంధభేదముల [పయోగక్రమము నిరూపిత మగును. పూర్వము మను 

మహీపాలుడు భూభారమున |శాంతుడై. విశాంతి సుఖము సంపాదించుట్నక్త 

సూర్యు నర్జించెను. నూర్యుడు విశ్రామోపాయము నిట్లు చెప్పెను. ఒకప్పుడు 

(బవ్యా లోకపాలనవ్యాపారపరిఖన్ను డై విష్ణువునకు విజ్ఞాపనము చేసెను. విస్తు 

వాలో చించి [బహ్మతో నిట్లనెను - “బవ్మా! నీవు శివు నడుగుము. శివుడు నీకు 

నుపాయము చెప్పును." బహ్మ ఉమాపతి శివుని జేరి తన భేదము నివేదించెను. 

శివుడు గుర్తించి నందిశేశ్వరుని బిలిచి “నానుండి నీవు (గహించిన నాట్య'వేద 

మును |[పయోగసహితముగా |బవ్మా కుపచేశిపు'' మనెను ఆతడట్లుచేసి “దీని 

(వయోగమున పాలనాయాసవి|శాంతిసుఖముపొందుము” అనెను, భారతీసహితు డై 

(బహ్మ నాట్య వేద పయో కను స్మరింపగా నొక ముని శిష్యపంచకముతో వచ్చెను 

అప్పుడు [బ్రవ్మా “నాట్య వేదం భరతో అనెను. వారట్లు చేసి [బవ్మాను నంతోష 

పెట్టిం. (బహ్మూవారలకు భరత నామ మిచ్చెను. ఇది భరతనాట్య వేదమగు ననెను. 

అవ్పటినుండి (బవ్మా |శనుము పోగొట్టుకొనెను. “మనువా! నీవు నిట్లు చేయు” 

మని సూర్య్యుడనెను. మనువు |బవ్మావదస్సున కేగి విన్నవీంచెను. బహ్మా భర 

తులను భారతవర్గనునకు మనువుతో పంచెను. భరతు లయోధ్య జరి సకల 

(ప్రయోగ మొనరించి మను శమమును బోగొట్టిరి, భరతశిష్యులు_ బేళశదేశమున 
నెం దులకు వినోదము కూర్చిరి. మను|పార్థనమున భరతులు నాట్య వెదసం[గ 

హాము కూర్చిరి. అది వట్సవాసళ్లోకవంమిత మయినది. ఈ గథము రాజ 

వినోదమున కవతరించినది. మహీ వారవి[శాంతులకు సుఖ్యపదమమినది. ఇది 

యిచటి కథ. 

నాట్య వేద మొక సంగీతళా(న్తృము. దీని స్వరూవకర్మలు | పతిపాది 
తము అగును. సూతధార నట నటీ పారిపార్ళ్వాక కుశీలవ విదూవకులు నాట్య 
కర్మలో నుపయోగింతురు. నాట్యకగ్భ[పయోక్తను శైలూవ భరత భావ నట 
పదములతో వ్యవహఠింతురు నూ|త్రధారునకు విశిష్టస్వరూపమున్నది. తదను 
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యాయులందరు విశిష్టులుగా నుందురు. నుఖభోగులగు రాజులకు వీరందరు 

నాట్య|పయో క్తలుగా నుందురు. రాజును వరివారమును చాగుగా తెలిసి 

(పయోగింపవలెకు. మహిషి మహాదేవి భోగిని ఆశిత కాముక శీల్పకారిక పరి 

బారిక శయ్యాపాలి ఛతపాలి చామర ధారిణి సం వాహిక గంధయో కి 9 మాల్య 

యోజిక ఆభరణ యోజిక అనువాగు ర*జపరివారము. ఇంకను నానాక ఖ్యూంతర 

ములలో నుండు వారిని చెలియవలయును. ఇంకను వీటికాదాయిని వేతధారిణి 

ఖడ్గధారిణి ఆహ్వాయిక (పేతణిక యామినిక లనువారు సంచారికలు. అనుచారి 

కలు సర్వానస్టలగో రాజు ననుసరించి యుందురు. మవా తరి వతీవోరి వృద్ద 

ఆయు క్రిక కంచుక్ వర్ష వర కిరాత కుబ్జ వామన జొపస్థాపకి నిర్ముండ అభ్యాగార 

మూకజను లంతఃపురచరులు. వీరందరి నస్వరూపపరిజ్ఞానము సావధానముగా సంపా 

దింపదగియున్నది. ఫీరి భావము గుర్తించి ను డధిన యుంపవలెను, 

రాజు సేనాపతి యువరాజు పురోహితుడు (పాశ్నికులు [పాడి వాకులు 

ఆయుక్తులు సచివులు సభాసదులుగా నుుడవలయువారు. సదస్యుల స్వభావము 

భావనీయము. ఎ_తాలికులు వందులు నొందీమంగలపాఠకులు నూతులు మాగ 

ధులు సదస్యులుగా నుండవలెను. ఇట్లు వీరినందరి గుర్తించి [పయోగింవ వలెను, 
నటుడు గాంభఖీర్యాదార్యనంపన్ను డై రాజువలె నుండవలెను. రాజోపచారమును 
యశారసముగా (పయోగింపవలెను. 

సవరివారముగా రాజు, కుళీలవులతో భరతులు రంగమంటవమున 

నుందురు. చతుర[క్రము (త్యము వృత్తవు.నని రంగమంటపము తివిధము. 
వృ_్తములో యోగ్యులయిన పౌరజానపదులుందురు. నంగీతము (పవ ర్హించును. 

చతుర శములో వారకన్య అమాత్యులు సువ్భాత్సుతులు సంగీతము విందుకు 
త్య|శములో బుత్విక్పురోహితాచార్యు లంతపురికాజనులు _ రాజమహిషి 

యుందురు. చతుర్మశమున మార్గ దేశీసంగీతము వృ _త్తమున చి తనంగీత మాయో 
జ్యము, నాట్యము శుద్దమనీ, నృత్యము చీతమని (గావ్యాము. ఒకటి వాక్య్యార్థ్ 

రూపము, వేరొకటి పదార్థరూపము నృత్యము నృ_త్తము మార్ల్గదేశీభేవమున 
నున్నవి, ఈ ర60డజును మధుర ముద్దతమగును. మధురము లాస్యము ఉద్దశము 

తాండవము. ఈ సగ్వము గీతవాదోగభయాన్వయమున (తివిధమగును. సుకుమార 

[ప్రయోగము లాస్యము. శృంఖల లత పిండి భేద్యము అను భేదములున్న ఏ. లతా 

లాస్యమునకు రాసక మని పేరు. ఇది మూడువిధములు - దండరాకనము 
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మ"డలరాసకము నాట్య రాసకము. శృంఖల భేద్యకము పదివిధములు,. చేయప 

దాది*"సాంగము _ లిందుండును. పిండీబంధమున నానాభేదముు కలవు, 

భావభేదమున లాస్య భేదము కలుగును. నియమహీనము దేశరుచిపవర్తితము 

గుం. లీన్బ త మందురు. ఇది దేశములలో ననేకవిధముల నుండును. శుద్దము 

చిత్రము మి ళము నను భదమున నీది మూడువిధములు. నాట్యనృత్యనృ త్త 

మ. బృ" దహీనము లయినచో శోభఖింవవు కావున బృ ౨దకల్పన మావళ్యకము. 

నఓన_ర్లకగాయక వాదకులు కూడి యు-డుట బృంద మందురు. ఆభ్యంతర 

బృందము త్రీ బృందము. బావ్యాబృందము పురువబ్బందము. ఇందు ష్ 

మధ్య =” స్టు భేదములున్నవి. తాండవము చండము [పచుడము ఉచ్చండము 

నగును. ఈమూడును గితవాద్యోభయాన్వయమున మూడువిధము లగును* 

దేశ? చ్యక సారమున 'దేశీతాండవరును గలదు. దినిని రూపకములలో నుపయో 

గింపరాదు. బృంద ముత్తమో_త్తమ ఉత్తమ మధ్యమో త్తమ మధ్య కనిష్ట భేద 

మున నయిదు విధముల నున్నది. ఇట్లబ్భందము అందుండవలయు వారి సంఖ్యా 

నియమము పాలనీయము, కాకున్న కోలాపాల మగును. 

(ధువాగానములను రసాభిన యసిద్దికై |పయోగింపవలెను. (పా వెళికి 

ఆ మేవకి పాసాదికి అంతర నై |ష్యాూమీకి యనునవి (ధువాఖేదములు. ఇంక 

నిందు జాత్యాదివిక ల్పములు కలవు. [ధువాగానములలొ శారసేనీఖాష నియత 

మయినది. దివ్యులకు సంస్కృత ధువ, ద్విజమహీపులకు సంస్కత(ధువ 

యుక్తము. నాట్యకోవిదు లుపమేయగుణములను గుర్తించి ఉపమానములను 

(పయోగింపవలెను. ఇందలి విశేషములను సావధానముగా గు ర్హింపవలెను. 

కావ్యబంధమున రసభావముల ఆాదాత్మ్యమును భావింపదగును. త  తద్భావవిశేష 

మున భావమున వాక్యార్థ మగును. కివలము రసమె వాక్యార్థమగుట కాదు. గుణ 

మల *కారములును వాక్యాగ్గ మగును. మవేకవుల| గంథములలో నీ విశేషములు 

కలవు. వీ ధ్వని దూపతయు (పదర్శిత మయినది. 

నటుడు త _|దేతివిజ్ఞానమునశై యా యా దేశములను బెలియవలసి 

యన్నది. భార శవర్షము నవసహా స యోజనపరిమితముగా నున్నది. కృత 

యు” మున దూనవులనుఖముగా నుండిరి. (తేతాదా పషరములలో హిమా కాంతి 

భయమున పాద పాదము విడిచి దతిశావథ మాళయించిరి. కలియుగము 

రాగా ద్వినవా(స్రయోజనముల మేరలో కూడియుండిరి. ఉ _త్తళావథములో యక్ష 
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విద్యాధరాదులున్నారు. భారతవర్ష మున నాల్గగవభాగమయిన ద&ణాపథములో 

నరువదినాలుగు విభాగము లున్నవి. వీరష్టాదశభాషాభేదములతో వ్యవవారింతురు. 

కొన్నిభాషలు దేశనామములతో నున్నవి. ఈ [దవిడ కన్న డాం| ధాదిభామలు 

మ్రేచ్చభాషలు. ఆ యా దేశములలో సంగీత మా భాషలతో నున్నది. వీనిలో 

నారేడుభామలు నాట్యమున కుపయోగించును. ఇవి నాగరక [గ్రామ్య ఉపనాగరక 

భేదములతో నున్నవి. ఆ యా దేశములలో జనుల యాచారాదులు వేరువేరుగా 

నున్నవి. ఆ యా | పకృతి ననుసరించి నటు డభినయింప వలెను. గీతపాఠ్యాదుల 

విశామములో నాయా బేశభామలతో వాసము కూర్చవలెను. శకారాఖీరచండాల 

పులిందశబరవేోలకభై రవుఅ యాచారములు వేరుగా నున్నవి. పరివోసమునతై 

వీని ననుసరింపవలెను. అర్జుల కభీష్టమిచ్చునది గోష్టి. లోకవిద్విష్ట గోష్టిలో నుండ 

రాదు. |తివర్గ్షసాధకగోషి యుక్తము. నాట్యవి_త్తముడు గోష్టిననుసరిం చి సభా 

సదులను సంతోష పెట్టవలెను. 

సర్వరస్మాశయ మయిన నాట్య మీ విధముగా నిరూపిత మయినది. 

మతాంతర పవ_ర్తనమున ప్పునరు క్తి నాశయింపవలసి వచ్చినది. _ (శ్రీమదభినవ 

గు పుల మార్గము ననుసరించి శారదాప్రసాదమున నీ (పబంధ మిట్లు నిరూపిత 

నుయినది. 

“యః కళ్చిదవగంతా చ త్పబంధస్యాన్య తత్వతః 

స మాననీయో భవతి రాజభిర్భావకోవిదై ౩”. 



ఢి శారదాతనయ విరచిత 

ఖా వ (వ కాశనము 

పథమాధికారము 
భావనిర్ధ యము 

మంగళాచరణము-_ శ్రీగణేశ స్తుతి 

_వశ్చ్యాతన్నదమంధర [భమరికా రుంకారగీతం ముహుః 

హలా బృంహిత వాదన వ్యతికరం భావోల్ల నత్స9) క్రియం 

నృత్యన్నస్తు సుఖాయ వః కరిముఖః పుణో్యోపవో.రె శ్చిరా 

దానంది నటభావితె రివ యథాథావై 8 న సామాజికః. 

భావాలోక ము 

ఖావానాం భవ్యభావానాం 

భావానాలోక్య భావిత 8 

భా వా లోకం విధాస్యామి 

స్వస్పంద @) రసాొం చితః, 

_శ్రీశారదా తనయుడు భావ[పకాశన మను నీ (గంథమున నిర్విఘ్న 

పరిసమా షికె [పథమముగా సముచితదేవతా సం(ప్రార్థన 'మొనరించుట ఈ 

యారంభ శ్లోకమున నున్నది. గంథారంభమున నిది మంగలాచరణము, ఇందు 

(శ్రీగ ణేళన్తుతి యున్నది. గజానను డయిన గణేశుడు నుఖసంపాదనమున కవు 
గావుత. సర్వవిధ విఘ్నుదుఃఖ దూరీకరణానంతరమె సుఖమున కగుట యిందు 

సంభావ్య మగును. నతి స్తుతి యనునవి శెండు నావశ్యకములు. ఇందలి నుతి 
నుతి. ఈ నుతి యందె నతియు నున్నది. నతి నుతి రెండును సంబద్దములు. నత్తి 
శారీరక | క్రియ. నుతి వాచికకియ. శెండును చి _త్త| కియాసారములు. భావ 
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భావితము లయిన యీ విశేషము లన్నియు నిందు సంభావనీయములు, న ర్రన 

మొనరించు కరివదనుడు వః =కవి నట సహ్చాదయుల కందరకు సుఖసంప త్తి 

కగు గావుత మని యాశీః పార్ధనము. గజానన భావుకు లయిన వా రందరు 

పుణ్య కియోవవోరము లొనర్చగా నానంది యగు గజవదనుడు సుఖ మాపా 

దించు గావుత. నటుని నటన కియాభావితము అయిన భావనంపదలచే నానంది 

యగు సామాజికుడు వలె గణేశుడు సుఖానందసంధాత యగు గావుత. నటు 

డభినయపాటవమున (పదర్శించిన భావవిశషముల విశావనమున సహృదయ 

సామాజికుడు సానంద సముల్లాసము కలవాడై. సంతుష్టు డగుట నర్వస మోద 

హేతువు. పుణ్యోపవో రానంది యగు గణేశుడు అవిఘ్న ముగా నానంద సందోవా 

సంధాయకుడు నగును. 

నర్తన మొనరించు గణోశ నం|ప్రార్ణన మిందు గలదు. గీత వాద్య 

నృ_త్తము లను మూడింటి సం మెలన మిందు భావనీయము. కరివదనుని గండముల 

నుండి [పసరించు మదధారలచే మంధరము లయిన తుమ్మెదలు రుంకార మొన 

ర్పుగా నా రుంకార మిందు గీతముగ నున్నది. నర్తన మొనరించు గజాననుడు 

పాలా [పాయముగ బృంహిత మొనర్చగా నది వాదనవ్యతికరము కూర్చినది. 

ఇట్లా గజాననన_ర్తనమున గీతవాద్యముల మేలనము నంగీత మయినది. రుంకార 

గీత యుక్తముగా బృంహిత వాదన యుక్తముగా నర్తన మొనరించుటయే 

కాదు. ఆ నర్తనము భావోల్లసత్ప9 క్రియా యు క్షముగ గూడ నున్నది. గీత 

(ప| క్రియలు గాని నర్తన (ప కియలు గాని వాదన | ప్మక్రియలు గాని భావొల్లనన 

ముతో నుండుట యుక్తము. ఇట్లు భావోల్లసన మున్ననే యవి రసానంద సంపా 

దకము లగును. భావోల్ల సత్స క్రియా సుందరముగా గీత వాద్య నృత్యముల 

మెలన మిందు గల దని భావింప వలసి యున్నది. ఈ [గంథమున నిర్షిశ్యమా 

నము లగు విషయముల సంబంధము ఈ గజవదననుతి రీతిలోనుండుటచే నిది 

యౌచిత్యళో భిత మనీ సంభావింప వచ్చును. నాట్య సం పదాయమున గజానన 

నరన విధానమును గలదు. కావున నృత్య మొనరించు గజానన స్తవ మిందు 

సముచితము, 

వందే బృందావనచరం గోవిందం గోపికాపతిం 

గాః పాలయంతం గాయంతం వేణునా షడ్డవాదినా. 2 

ఇందు గోవిందవందన మున్నది. వడ్డస్వరము పలుకు వేణువుతో గాన 

మొనరించుచు గోవులను పాలించుచు బృందావనమున సంచరించు గోపికాపతి 
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గోవిందు నభివందన మొనరింతును. ఇందిట్లు గోవిందవర్గ నము రానలీలా విలాస 
మును సూచించు చున్నది (శ్రీకృష్ణుడు బృందావన వివోరియై మధుర మంజుల 
ముగా మోవాన మురలి |మోగించు సమయమున గోవులు గోవత్సములు తమ 
తమ పనులు మాని కృష్ణు పరివేష్టించి యున్నవి. గో గోవత్సముల నీ విధమున 
గూడ కృష్ణుడు పాలించు చున్నా డని భావము. వేణునాదాక్ళష్ట లయిన గోపి 
కలు పతులను నుతులను హితులను వీడి కృష్ణు “జేరి రసమతులై మధురభావమున 

నతని పతిగా భావించిరి. గోపీ గోపీ మధ్యమున కృష్ణుడు బహురూపుడై రాస 

[కీడా మహారానము నిర్వహించెను. ఇట్లాతడు గోపికాపతియె విహరించెను. ఈ 

[గంథమున రాసనృ త్రము నిరూపితము కానున్నది కావున గోవిందుడును వంద 

నీయుడు. 

అంబికా రసికావాంగ మావిస్మిత ముఖాంబుజం 

థ జీ భుజంగలలితం మహో వైయా[ ఘచర్మిణం. లి 

వ్యాఘ్ర చర్మధారి యగు మహాళివుని భుజంగలరిత మయిన తెజోభజన 

మిం దున్నది. నాట్యసం|పదాయము అనేకములు కలవు. అందు సదాశివనం [వ 

దాయము ఉమామహాశసం పదాయము గౌరినం| పదాయము మొదలగునవి 

కలవు. వానిని స్ఫురింప జీయుటకై యిందు పరమేశ్వరీ సహిత పరమేశ్వర 

తేజోభజన మున్నది. ఆ మహాదేవుని మవహవోమహన్సు అంబికాదేవి _ ఉమాదేవి 

యొక్క రసరాగాభివ్యంజక మయిన అపాంగసంవలితమై యున్నది. చెవి 

యవాంగ రింగణముల జూచి శివు డావిన్మితము ఖా ౦బుజు ఢడయినాడు, శివదర్శన 

మున ళివాదేవి, శివా దేవీదర్శనమున కివదేవుడు రాగరంజితు లగుట యిం 

దభూ్య్యూహ్యూము. అపాంగ(పసారము 'దేవి భావానుఫావము. ముఖవికసమును 

'దేవి రాగానుభావము, దేవానుభావమును. శివదేహామున వలయిత భుజంగము 

లున్నవి. ఆ భుజంగములచే నా మవాన్సు లలిత మనుట. ఆ వ్యకనర్బముల 

యవకభావమును నిర్విషత్వమును స్వాత్మధన్యతారితిని సూచించును. శివుని 

తాండవము దేవి లాస్యము ఈ |గంథమున నూచిత మగును. తత్ఫ్సూచకముగ 

నిది యున్నది. 

నమామి మానసోల్లాస భావనా ఫలదాయినీం 

శొరదాం శారదాంభోజవిశదా మభయ (పదాం. ్తీ 

శారదాతనయు డయిన ఈ [గంథకర్త స్వాఖీష్త శారదాదేవీ నతి 

నిందు సముచితముగ నిరూపించుట భావనీయము. (శ్రీ శారద శారదాంభోజ 
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విశద. శరత్కాలమున సంఫుల్ల మయిన పద్మము వల విశద. స్వచ్చస్వభావ. 

అభయ[పద. మానసోల్లానమున భావనా ఫల (పదాయిని. (గంథరచనానుకూ 

లము లయిన మనః|పవృత్తుల నుల్లిసింప జేసి నానావిధము లగు భావనల నుత్వా 

దింప జేసి తతృల్మపద యగు (శ్రీశారదాదేవికి నమస్కరింతును. వేద గాయత్రీ 

మం| తానుగత మయిన మవోర్థము నిందు భావింప వలెను. నర్వ ధి వృత్తి 

పచోదన మిచ్చు సలిత తేజ ముపానించుట గాయ్యతీభావము. ఇందు నది 

యున్నది. అదియె మానసోల్లాస భావనా ఫల దాయిని పదమున నూచితము. 

ప్రకృత |గంథరచనమునకు వలసిన మానసోల్లాసమును _భావనావివేకమును 

(శ్రీవా గవి (పసొదింవగా నర్వము సింనిద్ద మగుటను శారదాతనయుడు భావించు 

చున్నాడు. 

వంశ వర్ణనము 

ఆర్యావర్తావ్వాయే దేశే స్సీతో జనవదో మవోన్ 

'మెరూత్తర ఇతి ఖ్యాత_న్తస్య దతిణ భాగతః. ర్ 

[గామో మాఠరపూ జ్యాఖ్యూ ద్విజ సాహా[న సమి్మితః 

తత లత్మణనామానిద్వి పః కాశ్యప వంశజః. 6 

(తింశతా క్రతుభిర్విషమ్లుం తోవషయామాన వేదవిత్ 

వేదానాం భామ్యమకరోన్నామ్నా యో వెదభూవణం. 7 

తస్య (శ్రీకృవనామానీత్పు ఈ కృష్ణ ఇవాపరః 

వేదానధీత్య నిఖలాన్ శాస్తా )ణ్యవ్యఖిలాని చ. ర్ 

స పు తార్జీ మవోదేవం వారాణస్యామతోమయత్ 

తస్యాసిదృట్టగోపాలనామా నూనుః నులోచనః. 9 

అమో దశను విద్యాను బహుళ న కృత శమః 
లు 

ఉపాస్య శారదాం దేవీం పుత్రం లేభే గుణో త్తరం. 10 

మంగలాచరణానంతరము (శీ శారదాతనయుడు తన జన్మభూమిని 
పితృపరంపర నిందు నిర్టేశిచు చున్నాడు. ఆర్యావర్త దేశమున సర్వసమృద్ద 
మయిన గొప్ప జనపదము కలదు. మేరూ తరము అను నామమున నది పఖ్యాత 
మయినది. దానికి దకిణభాగముగా మాఠరపూజ్య మని _(పఖ్యాత మయిన 

(గామము కలదు. అది ద్విజ సావాస సమ్మితము. అందు వేయిమంది (బాహ్మణు 



[పథమాధికారము ర్ 

లున్నారు. ఆ _బాహ్మణులలొ కాళ్యప వంళ సంజాతు డయిన లక్ష్మణాఖు్య 

డొక విపుడు కలడు. అతడు వేదవిదుడు. ముప్పది |కతువు లొనరించి విష్ణు 

దేవుని సంతుష్టు నొనరించెను. వెదభూవణ మను పేరిట వేదముల కాతడు 

భాష్యము రచించెను. అతనికి (శ్రీకృమ్లు డను వుతుడు కని గను. ఆ (శ్రీక క 

షుడు అపరకృష్ట్ణుడు. ఆ శ్రీకృష్ణుడు సర్వ వేదముల నధ్యయన మొనవరింశా 

నిఖిలశా( స్త్రములను వ్యాసంగము చేసి పు తార్థియె కాశీపట్టణమున మవో దేవుని 

నంతుము చేసెను. ఆ కృవ్లునకు భటగోపాలుడు నూనుడె జన్మించెను. భట్ల లు 5 ర్వా a లు 
గోపాలుడు సులోచనుడు. విజ్ఞాన నేత వికననము కలవాడు. ఆత డష్టాదశ 

విద్యలలో బహుపర్యాయములు పరి|శమ మొనరించెను. శారదాదేవి నుపా 

సించిను. గుణో తరు డయిన పుతుని పొందెను. ఆవుతుడె యీ శారదా 

తనయుడు. ఇట్లు (గంథక ర్ల వంళసరంవర పొండిత్యసం సా్కారవి శేషమున నువ 

సిద మయినది. 
0 

కృత్యవతరణము 

తమాహ్వాయతితా (సతః ఇారదాతనయాఖ్యయా 

అధీత వేద వేదాంగో వర్ణమానః పితుర్ల హౌ 11 

కదా చిచ్చారదాం 'దేవీముపాసిశతుముపాయయా 

ఉపాన్య న స వనం తస్యా. ఎ[తయా[త్రా మహోత్చ వే 12 

ఆసీనాం న_్తనాగారే తాం దేసీం గుతకై సృవా 

|పణమ్య (త రనుజ్ఞాత_న్లసారః పార్శ్వ ఉపావిళత్ . 18 

[తింళతకారభిన్నాని రూపకాణి పృథక్చృథక్ 

న్నకు 8 (పయుజ్యమానాని భావాధినయ కోవిదై. రిం 14 

దృష్ట్వా స దేవీం వరదాం నాట్య వెదమయాచత 

నాట్యళా లాపతిః కశ్చిద్ది వాకర ఇతి ద్విజః 

తయెవ నాట్య వేదన్య నియుకొ౭ ధ్యాపనే తదా. 1 వె 

భట్లగోపొలుడు శారదాదేవి యను గవామున జన్మించిన కుమారుని 

చూచి సంతుష్టుడై శారదాతనంరు నామమున పిలచిను. ఆతజె శారదాతన 

యు డు. ఆతడు తండి గృవామునందె వెద వేదాంగముల నధ్యయన మొనరిం 

చెను. ఒకప్పుడు శారదాదేవి నుపాసించుట కేగెను. వైైతయాతా మహొాత్స 



8 భావ [ప కాళనము 

వమున శారదాయాగ ముపాసించెను. అప్పు డచట నర్తనాగారమున _పుజకు 

లతో బాటుగా నుపవిష్షు రాలయిన దేవిని చూచి నమస్కరించి యచటి వారి 

యనుజ్ఞానుసారమున దెవీపార్భ్వముననె యుపవిష్షు డయ్యెను. అప్పుడు ముప్పది 

విధముల నున్న రూపకమును వేరు వేరుగా నటులు (పదర్శించుటను శారదాతన 

యుడు చూచెను. భావాభినయకోవిదు లబున నటులు [పయో గించుటను 

దర్శించెను. అట్లు చూచి వరదాయిని యయిన దేవిని నాట్య వేద మను 

(గహింపు మని కోరెను. అచట నాట్యళాలావతి ది వాక రుడను ద్విజుడు 

కలడు. శారదాదేవి యా దివాకరుని శారదాతనయునకు నాట్య వదాధ్యావన 

మున నియమించినది. అట్లు నియుక్తు డయిన దివాకరుడు శారదాతనయునకు 

నిఖల నాట్య వేదము నధ్యాపనము చేసెను. నాట్యవిద్య సాం|పదాయకముగా 

స్వీకరింవ దగిన దని యిందు స్పష్ట్రమగును. చేవియె యిట్లు నాట్యవిద్యోప దేశ 

సం|పదాయమును (పవర్తింప జేయుటచె శారదాతనయు డట్లు సాంపదాయక 

ముగా విద్యావిశషము గుర్తించి యీ భావ|1పకాళనము న నిబంధిం 

చుటచే నిది యవళ్యాపాదేయ మని భాసించు చున్నది. నాట్యవిద్యా చేశికుడు 

సాం|పదాయక విద్యా వఖ్యాతి కలవాడు. ఉపడేశము పొంది నిరూపించు 

శారదాతనయుడును విశిష్టుడు. (గంథము విశిష్టము. 

(పీతస్సోపి నదాశివన్య శివయో ర్రార్యా మతం వానుశే 

ర్వాగ్లై వ్యా అపి నారదస్య చ మునేః కుంభో దృవ వ్యాస యోః 

శిమ్యాణాం భరతన్య యాని చ మళాన్యధ్యాపష్య తాన్యంజనా 

సూనోరప్యథ నాట్య వేద మఖిలం సమ్య క్ష మధ్యాపయత్. 16 

నాట్యాళాలాపతి నాట్యగురు వయిన ఆ దివాకరుడు శారదాతనయున 

కా నాట్య వెదము సర్వము సమ్యగధ్యాపనము చేసెను. శారదాతనయు నధ్యా 
పింప జేసెను. ఈ శారదాతనయుడు (శ్రీ) శారదా దేవీ దత్తుడని దివాకరుడు 
సం|పీతుడై నానానాట్యమతముల నధ్యయన మొనరింప జేసి నర్వ నాట్య వేద 
ముపదేళించెను. వేద మభ్యసించుటను అధ్యయన మందురు. నాట్య వేదము వేద 
మయినందున పదముగా నధ్యయనింప చేసెను. నాట్య వేదాధ్యయన మొనరిం 

చుట కనేకవిధము లయిన నాట్యవిద్యా సం|ప్రదాయములను గుర్తింప వలసి 
యున్నది. అపి యన్నియు దివాకర గురువునకు పరిచితములు, ఆ నాట్య 

సం|పదాయముల కన్న భరత నాట్య వేద సం|పదాయమున విశేష మున్న దని 

దివాకరుడు గుర్తించి వాని నన్నింటిని శారదాతనయునకు [పభోధించి నాట్య 



(పథ మాధి కారము 1 

వేద ముపదేశించెను. ఆ నాట్యసం|పదాయ మతము లిందు కొన్ని నామోల్లేఖ 
మున నిరూపితము లయినవి. ఇందు నిరూపితములు కానివి యింకను గొన్ని 

కలవు. వానిని గూడ దివాకరుడు బోధించెను. 

సదాళివ-పార్వతీపర మేశ్వర_- గారీదేవి_ 

వాసుకి-వా గోవి_నారదముని-అగ _న్హ్య- 

వ్యాస-ఆంజ నేయ సం|పదాయములు 

ఇచట సూచితము లయినవి. థభరతళిష్యులు వంద మంది కలరు, 

వారును భరతానంతరము కతివయ నాట్య మతముల నావిమ్మరించి యుందురు. 

ఇట్లన్నిటిని బోధించి సర్వనంపూర్ణ మయిన భరత నాట్య వేదమును శారదాతన 

యున కువదేశించిను. 

శారదాతనయో దేవ్యాస్తాన్యథిత్య చ నన్నిధా 

ఆదాయ సార మే తేభ్యో హితార్గం నాట్య వేదినాం. 1 

భావ పకాళనం నామ |పబంధ మకరో తదా 

చెవీనన్నిధిలో శారదాతనయుడు దివాకరు డుపదేశించిన వాని 

నన్నిటి నధ్యయన మొనరించి వాని నుండి సారము నం[గహించి నాట్యవేద 

విదుల హితసం పాదనమున్నక్తై భావ[పకాళ న మను నీ పబంధమును నిర్మిం 

చెను. ఆ యామతములందాయా సం|పదాయములె యున్నవి. ఒక మత 

సమ్మితము వేరొక మతమున లేదు. ఇం వన్నియు నున్నవి. కాని సారసం గవా 

రూపమున నున్నవి. అవిరోధమున [గావ్యాము లగు విశేషము లన్నియు నిం 

దున్నవి. కావున ని భావ్యపకాళన |గంథ మవశ్యోపాదేయమని భావము. 

అద ఆల ఇ 
(పకృత గ్రంథ (పతిపాద్య (పతిజ్ఞా 

ఏతస్మిన్ [పథమం భావ_స్హన్య 'భేదా_స్హతః పరం. 18 

తదవాంతరభేదాశ్చ త_త్తత్కా- ర్యేషు కౌశలం 

తత్సాధ్యో్య౭_ర్థ_స్తధా 'తపాముపకార్యోపకారితా. 19 

రసోపాదానతా జేషూం చరస్థిర విభాగతః 

తద్దర్శనాని తద్భృప్టిః దృష్టిధ ర్యాః పృథగ్విధాః, 20 

పరస్పరన్య సామర్థ్యం సావాచర్యాత్య్వచి త్య్యాచిత్ 

ఇతి భాగతయా భావా ద్వాదశ తే తతో రసః, 21 



గ్ర భావ్యపకాశనము 

తద్భేదా భేద భేదాళ్చ "తేషూం జన్మ చ నామ చ 

జనకత్వం చ జన్యత్వం తెమామన్యోన్యతః పృథక్. 22 

(పధానెతరభావళ్చ తేషామనోరన్య సంకరః 
తన్మేలనం చ తత్సిద్దిర్వి శేషః సంకరోద్భవః. ఓలి 

తద్వ్యంగ్యతా వాచ్యతా చ తనై్యె శీ తద్విరోధళా 

తత్కాలనియమ స్త తద్య'రా సదెవతాని చ. 24 —0 ఎలి ణం. 

స్థాయిసంచారిభేదాళ్ళ తేషాం తద్దృష్టయో౭పి చ అ 0౧ ౯౪/64 

ఇతి వింశతిరుదిషోః (పకారా రసగామినః. 25 రల 

తతళ్ళ జ్రార్ధ నంబంధ_న్హ త్పకారాః పృథగ్విధాః 

తద్య_త్తయో రూవకాణి త ద్భేదా(స్త్రింళదాత్మకాః, 26 

పతె రః [పబ ంధో౭యం యథావత్కథ్య తె౭ ధునా 

కథ్యంతే యే౭ నరా భావా స్త_త్తదర్థానుషంగిణః. ద" 

తత్ర తతై వ విజ్టయా స్టే సూక్మేదికయా బుధైః 

భావ[పకాళన మను నీ |గంథమున |పతిపాదింవ దలచిన విషయముల 
ఇం అర అర్య అచ న అధ పగ పతిజ్ఞాన ఫీ (వఘట్రమున నున్నది. ఇది [ప్రకృత గంథవిషయ నూచికా 

[పాయము. ఇందు మొదటగా భావారంభము లయిన భావములు వివేచితము 
లగును. భావగతము లయిన ఖేదములు భాగరూవములుగా పం డెండు విధముల 
నిచట నిరూపితము లగును. భావము, భావఖభేదములు, తదవాంతర భేదములు, 

తత్తత్కార్యము అందలి కెౌళశలము, తత్సాధ్య మగు నర్గము, వాని యుపకా 

రో్యపకారిత, చరస్థిరవిభాగానుసారమున వాని రసోపాదానత, తద్దర్శ నములు, 
తద్ద్భృష్టి, నానావిధము లగు దృష్టి ధర్శములు, ఒకొక్కచే వాని సావా 

చర్యము వలన పరస్పరసామర్థ్యము భాగాత్మకముగా నిచట నిరూపిత మగును. 

ఇట్లిది భావ | పతిపాదన (వకియ. 

అనంతరము రసగామి విశేషము లిరువది (పకారము లిచట నుద్దిష్టము 
లగును. వాని |కమరీతి యిట్టున్నది. రసము, తద్భేదములు, భేదభేదములు, వాని 
జన్మ, వాని నామసంకేతము, వాని జనకత్వము జన్యత్వము, రసముల యన్యోన్య 
సంబంధముగ వేరుగా నుండుట, [(వధా నేతరభావము, రసముల పరస్పర సంకర 
రీతి రసముల మేలనము, రససిద్ధి, సంకరోద్భవమయిన విశేషము, రసముల 
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వ్యంగ్యత, వాచ్యత, రసమై తి, రనవిరోధము, రసముల కాలనియమము, వర్మ 

ములు చె వతములు, వాని సాయి సంచారి భేదములు, రనద్భష్టులు అను నీ వింశతి 

(పకారములు రసగాము లీందు పరామృష్షము అగును, 

పీని యనంతరము క చ్రార్ధసంబంధము, పృథగ్విధము లయిన వాని 

(పకారములు, వాని వృత్తులు, రూపకములు, ముప్పది విధములయిన 'తద్భెద 

ములు నిరూపితములు కా గలవు. ఈ నూచితాంళములతో నీ (పబంధము పస్తు 

తము (పతిపాదిత మగును. ఆ యా ప్రసక్తి ననుసరించి త_త్తదగ్థానుషంగము 

లగు నవాంతరబావములును నిరూపితము లగును. నూ మ్యెతికానుసారమున 

విచకణు లగు వారు వీని విశేషముల నా యా స్థలములందు గుర్తింప వలెను. 

ఉద్దిష్లానామివోర్థానాం లక్షణ |పతిపాదనమ్ 

యథా[కమం భ వేత్యాపి యథౌచిత్యం క్వచిద్భవెత్ . 29 

ఇం దుద్దిప్లార్థ ములకు సామాన్యముగా యథా[కమము లక్షణ| పతిపాదన 

ముండును. ఒక్ొ్కాకస్థలమున |కమానుసారమున లక్షణ పతిపాదన ముండదు. 

జిచిత్వ్యానుసారమున నుండును. ఇట్టి సూచనానుసారమున సీ పబంధ ముండుట 

నభిజ్ఞులు భావించునది. 

భావసామాన్యల కణము భావవిభాగము (పన్తుతము నిరూపణార్హ్యము. 

భావః స్యాద్భావనం భూతి రథ భావయతీతి వా | 

పదార్థో వా [కియా సతా వికారోమానసో౬ థవా. లే 

విభా పాళశ్ళానుభావాళ్చ స్థాయినో వ్యభిచారిణః 

సాత్తి ప్రకా శ్చేతి కథ్యం ఆ భావ భిదాశ్చ వంచధా. వ్ర] 

“భవనం భావనం భావః, భూతిః భావః, భావయతిీతి. భావః” ... అను: 

భావ పదవ్యుత్ప_త్రి యిచట నున్నది. భవనము ఉండుట, భూతి ఉనికి భావ 

మగును. భావింప జేయునది భావము. ఇది పదార్థము [కియ నత్త మాననవికా 

రము అను వదములచే వ్యవవారింప దగి యున్నది. ఇట్టి యీ భావమున నయిదు 

భేదము లున్నవి. విభావములు అనుభావములు స్టాయిభావములు వ్యఖభిచారిభావ 

ములు సా త్తి పకభావములు నని భావభేదములు వ్యపదేశింప దగి యున్నది. 

ఇక వీనీ స్వరూపము నంశేతిత మగును. 
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విభావాదిలక్షణమ్ 

అర్థాన్విభావయంత్రీతి విభావాః పరికీ రి తాః 

విభా విశాశానుభూతిరనుభావ ఇతి సతః. లీల 

అవస్థితాశ్చిరం చి శే సంబంధాచ్చానుబంధిఖిః 

వర్షితా యే రసాత్మాన సే స ఎకో వ్ల సాయినో బుధై 8. లిల్లి 

అనవస్థితజన్నానో భుూయోా భూయః స్యభావతః 

నాయినా రసనిప్ప తౌ చరంతో వ్యభి చారిణః . 94 

స_త్తజా యే వికారాః స్యుః స్వియాస్వీయ విభాగతః 

త ఏవ సా_త్త్వికా భావా ఇతి విద్వద్భిరుచ్యతే. లీల 

చిత్తావస్థాపితము లయిన రతా దిభావార్థములను విశేషముగా భావింప 

జేయునవి విభావము లగు నని యనిరి. అట్లు విభావితము లయిన భావార్థముల 

యనుభూతి అనుభావ మని కీర్తితము. స్ట్థాయిభావము లను నవి రసౌత్మకములు. 

అవి చిత్తమున చిరకాలముగా నవస్థితనులై అనుబంధముతో నుండు వాని 

సంబంధమున వృద్దిపాంది రనాత్మకము అగును. రనాత్మళా యోగ్యత కల చిత్ర 

భావములు స్రాయిభావము లగు నని బుధులు భావించిరి. వ్యభిచారిభావము లను 

నవి “యనవస్థిత జన్మానః ' అస్థిరజన్మ ముతో నుండును. న్వథావసవాజముగనె 

యవి మణుల మణుల పుట్టుచు గిట్టుచు నుండును, రసనిమ్ప త్తి సమయమున 

స్థాయిభావముతో సవాభావమున సంచరించునవిగా నుండును. ఇట్టి వానిని వ్యభి 

వారిభావము లందురు. సా_త్తికభావముబు సత్త్వజన్యములు, స_త్త్వజన్యము 

లయిన వికారములను సా_త్తికము లందురు. ఇవి సీ(యములు పరకీయములు 

నను విభాగమున భాసించు చుండును. ఇట్టిది విభావాదుల నండి ప్రరూపము. 

శృంగా రాది రసములకు సంబంధించిన విభావాదుల నామ స్వరూప 

కథన మిక [పసంగ(ప్రా_ప్తము. 

లలితా లలితాభాసా? స్థ రాళ్చితాః మరా ఇతి 

రూజాళ్ళ నిందితా'శై పవ వికృతా శ్చతి చ [కమాత్. 506 

శృంగా రాది రసానాం తే విభావా నామఖిః సుతాః 

లలితా లలితాభాసా భావాః శృంగార వోస్యయోః. వి 

స్టిరాః చితా విభావా యే తే వీరాద్భుతయోః [కమాత్ 

ఖరా రూశా విభావాః స్యుః రాాదస్య కరుణస్య చ, 88 
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భయానకన్య వికృుతా వీభత్సన్య చ నీందితాః 

ఏకేన వాధ వ్యాఖ్యాం వా (తీిభిర్భావాంత్నర్రై రపి. 89 

సంసృష్టా శ్చే దసోత్కశ్ష త ఏవోద్దిపనాః స్మ తాః 

ఆయా రసోద్దేశమున విభావములకు లలి తాది సంజ్ఞలు కలవు వానీ 

నీ తాలికానుసారమున గుర్తింప వచ్చును. 

శృంగార విభావములు లభలితములు 

హాస్యవిభావములు లలి తాభాసములు 

వీరవిభావములు స్థిరములు 

అద్భుత విభావములు చి తములు 

రౌ దవిభావములు ఖరములు 

కరుణవిభావములు రూవములు 

భయానక విభఖావములు వికృతములు 

వీభత్సవిభావములు నిందితములు 0 I 6 లొ జ 60 [౨9 ౯ 

విభావములలో నుద్దీవనవిభావము లున్నవి. ఒక భావమున గాని భావ 

ద్వయమున గాని భావ్వతయమున గాని యీ నిరూ+పితము లయిన విభావములు 

సరినృష్టము లగు నేని యవి రసోత్కర్ల మున నంగతములై యుర్దిపనవిభావము 
లగునని భావవిదులు నూచించిరి. 

ఇక లలితాదివిబావముల స్వ రూపని రూపణ మావళ్యకము. 

యే మనోన్లోదజననా స్త త్తదిందియగోచరాః. 40 

లలితా స్తే విభావొ, స్యుః కృంగారోత్కర్న పాతవః 

సంనూచి తాః |శుతా దృష్టాః స్ట లౌ యే వేనకా౭ణః. 41 

శే భావా లలితాభాసాః హోన్య సంవశ్చకాశకాః 

(శుతా దృష్టాః న తా ధ్యాతా భవంతి ధైర్య పాతవః. 42 

చే స్థిరా ఇతి విజయా పీరాఖ్య రన పోవకాః 

నదానుభూయమానా యే వాది వై చి. త్యకారిణః. 49 

జంప్ జ్ 

భావాళ్ళ్చి తా ఇతి వత్రయౌనృషద్భు తై శ్వర్యభావకాః 

స్వగోచంరె శ్చ వివయెః కిగంతే౭ వాణి తత్త ణాత్. 44 
ర a ౧ భల య 
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"తే రూజా ఇతి కథ్యంతే కరుణోత్స_త్తికారకాః 

గృహీతమా [కా మనసః కాతరోత్వాదన కమాః. 45 

యే భావా సే ఖరాః ఖా తాః రౌ దోత్కరైా వివర్ణనాః 

అశీణి (దాజ్ని మీలంతి యేభ్యో న స్పృవాయాంతి చ. 46 

తే భావా నిందితాఖ్యాః స్యుర్బీభతోల్లాసకారకాః 

విషయా _స్త్విం దియెః స్ప్యృష్రాః వికృతిం జనయంతి యే. 47 

తే భావా వికృతాః ఖ్యాతాః భయానక విభావకాః 

1. లలితములు: ఆ యా చతురాదీం|దియములకు గోచరిం చినవై. 
మానసమున కాహ్లాదము కలిగించు విఖభావములు లలితము లగును. ఇవి ళ్బంగా 

రోత్కర్ష హేతువులు. ఆ యా యిందియగోచరము లయి నంతమాతమున 

నిం దియద్వారమున మనసున కిపి యాప్లోదము కూర్చును. ఇట్టివి లలిత విభా 

వము లనుట సార్గముగ నున్నది. ఇగ యితరనామము లందును భావ మశన్వే 

షించునది. 

2. లలితాభాసములు: ఏ విభావములు సంనూచితము లయినను 

(శుతము లయినను దృష్టము అయినను సంస్కృ తము లయినను హాగ మొదవించు 

నవి యగునో యవి లలితాభాసవిభావము లగును. ఇవి హోస్యసంపదను | పకా 

శింప జేయునవి యగును. లలితములుగా గోచరించు నవి యగుట లలితాభాసము 

లయినవి, 

లె, స్థరములు: (శుతములు దృష్టములు స ్ రతములు ధ్యాతములు 

అయినను నైర్య మొదవించు విభావములు స్టిరవిభావము లగును. ఇవి ఏీరరసపోమ 

కము అని తెలియవలెను. సరపదము సార్థకము. 

4. చి|తములు: నిత్య మనుభూయమానము లగు చున్నను వాద 

యమున వెచిత్య మాపాదించు భావములను చి|తవిభావము లందురు. ఇవి 

యద్భుతర నై శ్వర్యమును భావింప జేయునని తెలియ దగును. వ్యాదయమున 
కివి చి(త్రీకృతిని సంపాదించు నవి యగుటచే చీ|తములు. 

5. రూతములు: ఆయా యిం డియములు స్వగోచరము లయిన 

విషయములచే, ఆ యా యిం[దియవిషయము అయిన పదార్థములచే తత్త ణము 
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ననే నము పొందు నవిగా నుండు నేని, చక్షురాదీం దియములకు తోభము 

'కలిగిన విధమున ననుభవ ముండునేని యవి రూతవిభావము లగును. ఇవి కరు 

ణోత్స_త్తి కారకము లని కథితము లయినవి. 

6. ఖరములు: (గహించినంత మా|తముననె భావి చినంత మాత 

ముననె మాననమునకు కాతరత కలిగించుటలో సమర్థ ములగు భావములు ఖరము 

లగును. ఖరము లగు విభావములు రౌ దరసోత్క ర వివరనము లని విఖ్యా 
యి త) 

తము లయినవి. 

7. నిందితములు: వేనిని జూడగనె వెంటనే కన్నులు మూసికొనునో 

యవి నిందితవిభావములు. అటి వాని కెప్పుడు నెవ్వరు స్పృహ చూపరు. 
6 

అవి నిందితములు. అవి బీభత్స రసోల్లానకారకములు. 

ర్, విక్భతములు: ఇం |దియసంస్ప ఎవములయిన విషయములు 
రు 

వికృతి నాపాదించు నవి యయినచో నవి విక్భతవిభావము లని విఖ్యాతము 

లయినవి. ఇవి భయానకరన విభావకము లని (ప్రసిద్ది. 

ఇశు నిరూపితము లన్నియు రసోత్కర్ల మున నంగతము లగు నుద్దీపన 
గా యి టు 

విభావముల నిరూపించుట య వేతి తము. 

ఆలంబనవిభావాః 

అఆ) వాలంబనా భావాః కథ్యం తే రసభూమయః. 48 

అనుదిష్టా అపి యథా రసానుభవసిద్ద యే 

మధురాః నుకుమారాళ్చ రూపయౌావనశాలిన ౪. 49 

శృంగారాలంబనా భావాః తన్వంగ్య _స్తరుణాదయః 

వ్యంగ్యాళ్ళ వికృతాకారాః పరచేష్టానుకారిణః. 50 

హోస్యస్యాలంబనా భావా; [పాయేణ కుహాకాదయః 

త్యాగినస్స_త్త్వసంపన్నాః శూరా వీరాః సవికమాః. ద్] 

పీరస్యాలంబనా భావా; కస్తా9 స్ర్రృతతిళో భినః 

ఏచి తాకృతి పెపాళ్చ విచితాచారవిభమాః. ర్ల్లి 
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అద్భుతాలంబనా భావా మాయాలీలావిలాసిన 

బవుబావో బవుముఖా భీమదంష్టా")ః సితాంగ. "9. ల్ల 

“రౌ ద్రస్యాలంబనా భావా; [కూ రోద్వ్యృ త్తశతాదయం: 

కృశా విష్ణూ మలినా రోగిణో దుఃఖిన_న్తథా,. ల$ 

కరుణాలంబనా భావా దారి [(ద్యోపవాతాళ్చ్ళయే 

నిందితాకృతి వేషాళ్ళ నింద్యాచా రాంగరోగిణః. ర్ల్ 

వీభత్సాలంబనా భావాస్తే పికాబాదయోాపి చ 

మవోరణ్యపవిష్టాశ్చ మవహేోసం| గామశచారిణః. 56 

భయానకాలంబనా;ః స్యుః గురురాజూవరాథిన। 

ఈ (వకరణముననె యాలంబనవిభావములను నిరూపింప వలసి 

యున్నది. ఆలంబనములు మొదట ననుద్దిష్టము లయినను ఇచట నిరూపింప 

దగియున్నవి. రసానుభవసిద్ది కై వాని నిరూపింప వలెను. ఆలంబనవిభావ 

ములు రసభూములు. రసముల కా[శయపిఠములు. ఆ యా రనములకు నంబం 

ధించిన యాలంబనము లీ విధముగా నుండును. 

1. శృంగా రాలంబనములు: తన్వంగీతరుణాదులు శృంగారమున 

కాలంబనవిభావములు. అప్ మధురములు, నుకుమారములు నగును. రూవ 

మున, యౌవనమున శోభించునవిగా నుండును. 

లి, హాస్యాలంబనములు : కువాకము మోసముమొదలగునవి యేత 

దాలంబనములు. సామాన్యముగా కువాకాదులు వోసము కలి గింతురు. వోస్యా 

లంబనములు వ్యంగములు = వీ-- అంగ = అంగపిహీనములు. విక్భతాకార 

ములు. పరుల చేష్లానుకార మిం దుండును. 

లె. వీరాలంబనములు: త్యాగులు సన్తత్త్వసంపన్నులు శూరులు 

వీరులు వి క మో పేతులు శస్తా(స్త్రతతికోభు లగువారు వీరాలంబనభావముగా 
నెన్నదగి యుందురు. 

4. అద్భుతాలంబనములు: విచి తాక్ళతి, పీచిత వేషము కలవారు, 

విచి తాచారవిిభమము కలవారు, మాయాలీలావిలాసము కలవారు అద్భుతా 

లంబనభా వరూపమున నెన్న చగుదురు. 
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ర్, 'రౌ_దాలంబనములు; బహుజాహులు బహుముఖులు భీమ 

దంష్టు9లు శ్వేతదేహులు [కూరులు ఉద్వ్యాత్తులు శఠాదులు రౌ చాలంబన 

భావరూపులు. 

6. కరుశాలంబ నములు: కృళములు విషక్ఞాములు మలినములు 

రోగముకలవి దుఃఖముకలవి దారి డద్యోపహతము లగునవి కరుణాలంబనములు. 

7. వీభత్సాలంబనములు: నిందితాకృతి నిందితవేషము కలవారు 

నింద్యాచారులు నింద్యావయవులు రోగులు పిశాచాదులు వీభత్సాలంబనముగ 

జప్పదగి యుందురు. 

5. భయానకాలంబనములు; మవోరణ్య పవిష్టులు మహోసం| గామ 

సంచారులు గురు రాజావరాధమొనరిం చిన వారు భయానకాలంబనముగానుం దురు. 

విభావములలో నాలంబనవిభావము లంతరంగములు. ఆలంబనాధార 

ముననె రసన్యపసర ముండును. ఉద్దీవన విభావములు బహిరంగములు. ఉద్బు 

ద్దము లయిన రత్యాదిభావముల నివి యుద్దిప్త్రములుగ జేయును. 

లలితాద్యా విభావాస్తె భా వేపష్వూలంబనెవ్వమీ. ల్ 

పుష్పంతి న్థాయినో భా వాన్యథా యోగం రసాత్మనా 

ఈ నిరూపితము లయిన లలితాదివిభావము లీ యాలంబనవిభావము 

లందు యఖథాయోగముగా ననుగతములై స్థాయిభావములను రసానుగతముగా 

పోషించునవి యగును. లఅలలితాదు లాలంబననంగతములు కాగా స్థాయిభావమున 

రననిష్ప త్తి యగు ననుట యిచట భావనీయము. 

అనుథావవఏభాగః 

అనుభావళ్చతుర్థా స్యాన్మనో వాక్కాయబుద్దిభిః, 55 

మన ఆరంభానుభావా భావాద్యా దశ యోపితాం 

వాగారంభానుభావాశ్ళ ద్వాదళాలావపూర్వకాః. 59 

గా | తారంభానుభావాళ్ళ లీలాద్యా దళ యోషితాం 

బుద్ద్యారంభానుథా వాళ్ళ రీతి వృత్తి (పవృ త్రయః. 60 
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అష్టౌ తు సాత్త్వికా భావాస్తే2_పీ _స్తంభాదయః స్మృతాః 

నిర్వేదాద్యా(స్తయ స్త్రింశద్భా వాసే వ్యభిచారిణః. 61 

యౌావనే స త్వజాః( స్త్రీణాం అలంకారాస్తు పింశతిః 

తత లీలాదయో భావా యద్యపి స్యుర్న సా_త్త్వికాః. 62 

ఛ|త్రిణాం గతివత్తేపి తల్లింగక్వెన సా_త్స్వికాః 
ద "ఇతి చీ 

ఈ [పఘట్టమున అనుభావసా _త్ర్వికవ్యభిచారుల విభాగము కలదు. 

మనో వాక్ కాయ బుద్దుల యనుసారమున ననుభావము నాలుగు విధములు. 

మానసారంభానుభావములు పది. అవి భావ హావ హాలాదులు. వాగారం 

భానుభావములు పం డెండు. అవి యాలాపాదులు. కాయా (గా (తా) రంభాను 

భావములు పది. అవి నీలావిలాసాదులు. మనోవాక్కాయారంభములగు నివి 

వనితలకు సంబంధించిన భావములు. రీతి వృతి పవృత్తు లనునవి బుద్ధ్యారంఛాను 

భావములు. ఇట్టనుభావచాతుర్విధ్యము భావనీయము. 

సా_క్ట్వికభావము లెనిమిది కలవు. అవి _న్తంభ స్వేదాదులుగా పసి 

ద్దములు. వ్యభిచారిభావములు ముప్పదిమూడు కలవు. అవి నిశ్వేదము మొద 

లగునవి. (స్త్రీలకు యౌవనమున స_త్త్వజన్యము లగు నలంకారము లిరువది 

కలవు. అవి లీలావిలాసాదులు. ఇవి సా_త్తికభావములు కావు. అయినను 

ఛ| తిన్యాయమున తదూవనత్త యుండుటచే సా_త్త్వికము లని వ్యవవ్భాతము 

లయినవి. ఒక సమూవామ.లో ఛ|తములు కలవారును ఛతములు లేని 

వారును పోవు చున్నప్పుడు “గొడుగుల వారు పోవుచున్నారు” (ఛ|తిణో 

యాంతి) యందురు. ఆ పదము ఛ|తము లేనివారలకును సూచకము. కావుననె 

[పకృతమున గూడ సా_క్త్వికసమూవాగతము అయినందున వానిని గూడ 

సాత్వికము లనుట యుపపన్న మయినది. 

గుణ తయపరిణామ 

యత్స _త్త్వవపరిణామి స్యాద్ధ్రవ్యం తన్నన ఉచ్యతే. 68 

ఈశ్వరస్య చ ముక్తానాం తశ్సంకల్ఫో భవిష్యతి 

సంసారిణాం మనన్న్వేన పరిణమ్య |పవర్త శే. 64 

తత్స పరిణామిత్వాత్స _త్త్వ్వమిత్యుచ్యతే బుధైః 

య దజః పరిణెమి స్యాద్ద)వ్యం స (పాణ ఉచ్యతే. 65 
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ఈళ్వరస్య చ ముక్తానాం | కియా పాతున్స ఈరితః 

సంసారిణాఃం పునరసౌ |పాశాకారేణ తిష్టతి. 66 

య _త్రమఃపరిణామి స్యాద్ద్రవ్యం సా వాగుదాహృతా 

ఈశ్వరస్య చ ముకానాం సా వాగ్భవతి శోభనా. 67 

సంసారిణాం పరిణ మే చ్చబ్టాకా రేణ సా పున; 

ఉకా [కోధాదిభిర్భావై స్తత్స లావ్యభఖిచారిణీ. 68 

జి, యా ముక్తేశ్వర వాగుశ్లా సొ వాణీత్యుచ్య తే బుధైః 

స_త్వరజ_స్తమోగుణముల పరిణామమున మనః వాణవాక్కుల సము 

త్సర్తి యిందు నిర్దిష్ట మగుషు, స త్వగుణపరిణామి యగు [(దవ్యము మనను. 

ఈశ్వరునకు ము క్లజీవులకు నది సంకల్పరూపమున నుండును. [పపంచజీవుల 

కది మనసుగా పరిణమించి _సవృ త్త మగును. ఆ మనస్సు స్త్వపరిణామి 

యగుటచే సత్త్వ మగునని బుధులు వ్యవహరించిరి. రజః పరిణామి |దవ్యమును 

(పాణ మందురు. అది యీశ్వరునకు ముక్తజీవులకు (కియా హేతు వగును, 

నంసారుల కది [పాణాకారమున నుండును. తమఃవరికూమి [దవ్యమును వాక్కు 

అందురు. ఈశ్వరునకు ముక్తులకు నది శోభనవాక్కుగా నుండును. నంసా 

రుల కది శజ్ఞాకారమున పరిణమించును. [కోధాదిభావములతో నది కూడినదై 

తత్ఫలితములతో సంగగముగా నుండును. ము_క్తేశ్వరుల వాక్కునకు వాణి యను 

వ్యవహారముకలదు. గ్ 

రవిః సోమళ్చ్ళ వహ్నిశ్చ తస్య తస్య యథా కమం. 69 

అధిష్టూ తార ఇల్యషా వ్యవస్థా యోగిభిః కృతా 

త_త్త| దూసమధిష్టాయ తిష్టన్నాత్మా చ తన్మయః. 70 

పతే మనః (పాణ వాచో ముక్తానామీశ్వరస్య చ 

కారో్టపకరణాత్మత్వాద్దేవా ఇత్యేవ కీ ర్రితాః. 71 

అంతర్యామీ న పవ స్యాద్యః [పాణమయ ఉచ్యతే 

జీవః శరీరాధిషోతా తన్ని యచ్చన్ స్వకర్గఖిః. 79 
అ 

కరా భవతి సర్వన్య శరీరేణ సహ స్వయం 

కరణాని చ జీవం చ సృథి వ్యాద్యాళ్చ దేవతాః, 78 
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నియచ్చన్నప్యధిషాయ కరా [పొణమయో భవేత్ 

అయం నాంతరత స్తస్య కరు రీవస్య న క్వచిత్. 74 
౧ డాన్ = బై 

మనోమయస్తు జీవానాం కరగ్రకారయితా భవేత్ 

బుద్ది చి తాహాంకృతయ స్తస్య (తిగుణసంభవాః, 75 

నర్వేషామపి జీవానాం సర్వ వ్యాపార పాతవః 

ఏతేభ రః సర్వభావానాం [పభవః సముదాపహృాతః, 76 

ఆదిత్యః సర్వసాతిత్వాన్మనో య _త్తదధిష్టితం 
యత్సంస్కారవశాద్వె త్తి సర్వం త లైన నిర్మలం. 77 

తాద్భ గవ మనః సత్త్వం గుణై రస్పృష్టముచ్యతే 

సూర్యుడు చం|దుడు అగ్ని అను మూవురు కమముగా వాని కధి 

మైనదేవతలు. యోగు లీ వ్యవస్థను సిద్దముచేసిరి. ఆత తత్త దూపము 

నధిష్టించి తన్మయముగా నుండును. ఈశ్వరునకు ముక్తులకు సంబంధించి 

యుండు మనః [పాణ వాణులు కారో్యపకరణములుగా నుండును గావున దేవ 

పదమున కీ ర్తి తము లగుచున్నవి. [ప్రాణమయ జీవు డంతర్యామి. శరీరము 

నధిఫించి యుండును. తన కర్మలచె నా శరీరమును నియమించుచు సర్వమునకు 

క_ర్తయగుచున్నాడు. ఆ శరీరమున నుండి యిం|దోయములను జీవుని పృధివ్యాది 

దేవతలను అధిష్టించి యుండి నియమన మొనరించుచు |పాణమయరూపమున 

కర్త యగును. ఈ (పాణమయుడు కర్త యగు జివున కంతర్గతుడు కాడు. 

మనోమయుడు జీవుల కర్మకారయిత యగును. బుద్ది చిత్తము అహంకారము 

నను నవి మనోమయుని గుణ|తయనంభవములు. ఇవి సర్వజీవులకు సర్వ 

వ్యాపార హాతువులుగా నుండును, 

వీని వలన సర్వభావములకు సముత్ప్తి కలుగు చున్నది. సూర్యుడు 

సర్వసాతీ.. మనస్సు తదధిష్టిత మగును. తత్సంసా్మ-రవశమున నిర్శల మగు 

మనస్సు సర్వము తెలియ గలదు. అట్టి మనన్సునకు సత్త్వ మను నంశేత 

మున్నది. అది గుణములచె సంస్పృష్టము కాదు. ఈ |పఘట్టకసారముగా 
సత్త్వావష్టంభము కల మన్త్ర త్త్వము గుర్తింప వచ్చును. 

మన ఆరంభానుఖావలకణమ్ 

తస్మాదవికృ తాదాద్యః స్పందో భావ ఉదావ్భాతః. 78 
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చిత్తస్యావికృతిః స్వత్త్వం వికృతేః కారణి సతి 
తతో౭.ల్నా వికృతిర్భావో వీజస్యాదివికారవత్ . 79 

అతో మనోవికారస్య భావత్వం పకటీకృతం 

వాగ్భిరం గై ర్భుఖరని ః యః సత్వాభినయన చ. 80 

భావయన్ బహిరంతస్థాన్ అర్ధాన్ భావ ఉదావాతః 

మనోవాక్కాయబుద్ధ్యారంభక మయిన _అనుభావ చతుష్టయమున 

మనసృమారంభము లయిన యనుభావముల నిట నిరూపించుటయుచితము. 

అందు మొదట భావనిరూపణము [(పకృతము. (స్రీలకు సంబంధించిన భావాదు 

లిట లతీతము లగును. భావాదులు మన ఆరంభానుభావములు పది యున్నవి. 

భావము, పోవము, హేల, శోభ, కాంతి, దీ ప్రి, మాధుర్యము, [పాగల్భ్యము, 

ధ_ర్యము, జఓొదార్యము నని. ఆందు మొదటి దయిన భావము యొకు. లతణ 

మిట్లున్న ది. 

1. అవికృత మయిన సత్యము వలన గలుగు ఆద్యస్పందము భావ 

మన దగును. వికృతి కలుగుటకు తగిన కారణ మున్నను చిత్త మవికృతముగా 

నుండుట సత్త్వము. అందలి యల్బ మగు వికృతి భావ మగును. ఇది బీజ 

మున కాది వికారము వంటిది. అంకురము కా నున్న థీజ మవికృతముగనే 

యుండియు కించిదుచ్చూ నావస్థను వొంది యున్నట్టుగా నున్న యవస్థ నిట 

భావింప వలెను. అట్టి బీజమునకు సంబంధించిన యాదివికార సదృళముగా నీ 

భావ ముండును. కావున మనోవికారమునకు భావత్వము [పకటీకృత మయి 

నది. బహిర్గతములు అంతర్గత ము లగు నర్గములను భావింప జేయునది భావ 

మగును. భావములను నాలుగు విధముల భావింపషేయుట యున్నది. వాక్కు 

లచే నంగాఖినయములచే ముఖరనములచే నత్వాభినయములచే భావభావన 

ముండును. “'భావయతీతి భావః” భావింవ జేయునది భావము. 

హావాదిలకణమ్ 

పాలా పాతుః సళ్ళంగారో భావాత్కించి త్పకర్ష్త వాన్. 81 

సగీవా రేచకో వీవో నాసాతి [భూ విలాసక్ళత్ 

స వవ హోవో హలా స్యాల్ల లి తాఖిన యాత్మికా. 62 

నానా పకారాభివ్య క శృంగా రాకార నూచికా 

రూపోవభోగ తారుణై ర రో ౬లంకార్య్యోఒ౦గనం[ శయ: 5లి 
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సా కోభా నైవ కాంతిః స్యాన్హన్ద థాప్యాయితా చృవిః 

కాంతి రేవోవభోగేన దేశకాలగుణాదిథిః. 54 

ఉద్దవ్యమానా విస్తారం యాతా దీ _ప్తిరితి స్మృతా 
సర్వావస్థాను చేష్టానాం మాధుర్యం మృదుకారిళా. 85 

నిస్సాధ్వసత్వం |పాగల్భ్యం |పయోగము చ సర్వతః 
మాన|గహోే దృఢ యస్తు తద్ధెర్యమితి కథ్యతే. 06 

న ఈ 

దదార్యం (ప్మృశయః (పోక్ష్తః సత్త్వావస్థానుగా బుధైః 

భావో వోవళ్చ పాలా చ శోభా కాంతిః నదీ ప్తికా. 67 

(పాగల్భ్యం ౬ భర్యుమె"దార్యం మాధుర్యమితి సా_తీకాః 

భావనిరూపణానంతరము వోవాదులను నిరూపింవవలసి యున్నది. 

ఏ, వోనము: మూడవది యగు పాల కిది హాతువు. శృంగార 

నహిత మగుట వలన మొదటి భావమున కన్న నిది యొకింత (ప్రకర్ష కలది 

యగును. [గీవా లేచకముతో కూడియుండును. నాసాతిభూవిలానముల 

గలుగ చేయును. 

8. హల: పహోవమె లలితాభినయములు కలదై. చాల యగును. 

ఈ హల నానావిధములుగా నభివ్య _క్షము లయిన శృంగా రాకారములను నూదిం 

చును. భావ హోవ పాలలు మూడును పూర్వపూర్వసంబంధము కలవి యనుట 

లక్షణమున స్పష్టము. 

4, 5. శోభ; కాంతి : రూపోవభోగ తారుణ్యములచే శరీరాాశయ 

ముగా నుండు నలంకారము శోగావద వాచ్య మగును. ఆ శోథయె మన్మథ 

భావాప్యాయిత మయిన ఛవిశో నుండు నేని కాంతి యగును. భావ హోవ 

చాలల కున్నట్లు శోభాకాంతులకును సంబంధ మూహ్యాము. ఇ ర్త యనంతర 

మున్నవానికిని సంబంధ మభూూహ్యాము. 

6. దీషి: కాంతియె యువభోగముచే దేశకాలగుణాదులచే నుది 
ప్తె వినారము పొందినది యగునేని దీ వి యగును. వనితల కాంతి యువ 

భోగాదులచే నుద్ద_ప్తమగుట |పసిద్దము. 

7, 8. మాధుర్యము;  (ప్రాగల్భ్యము: నర్వావస్థలందును చెష్టలలో 

మృదుత్వ ముండుట మాధుర్యము. అన్ని యవస్థలందును చేస్టలు మార్టవ సము 
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తము అగుట యని భావము. (పయోగము లం దంతటను సాధ్వసము లే 

కుండుట [పాగల్భ్యరము. తొందరపాటు గాభరా లేకుండగా నిబృరపాటుతో 

నుండుట యని తాత్పర్యము. 

9 10. ధైర్యము: జిదార్యము; దృఢ మగు నభిమాన గవాము 

స్వనిశ్చయమున దార్జ రము ధైర్య మగును. సత్వ్యావస్ధానుగత మయిన (పళ 

యము వినయము జిొదార్యమగును, ఇట్లు భాచాదుల స్వరూపమును బుధులు 

కీ రించిరి. 

ఇతరులు చెప్పిన భావాదుల రూపమున కన్న ఈ [గంధము నిరూ 

పించిన రూపము వేరుగా నున్నట్లు గోచరించును. శారదాతనయ దర్శనమున 
నిట్టివి శేషములు చాల గలవు. వాని నన్నింటిని నమీకరించు కొని సమీక్షించిన 
ఖా వ [(పకాళ న భావము విభాత నుగును. ఆట్లీ చట భావ వోవ హాలా 

శోభా కాంతి దీ ్తీ పొగల్భ్య ధె ర్యాదార్య మాధుర్యము లను సా_త్త్వికములు 

నిరూపితము అయినవి. ఇవి యన్నియు మానసారంభానుభావములు. 

గాతారంభానుభావాః 

లీలా ఏలాసో విచ్చి త్తిర్వి భమః కిలికించితం. 88 

'మోట్టాయితం కుట్టమితం బిబ్బోకో లలితం తథా 

వివ్భాతం చేతి విజేయాః శారీరా దళ యోషితాం. 89 

గా | తారంభానుభావములు (స్త్రీలకు సంబంధించినవి వది కలవు. అవి 

శరీరసముద్భవములు. శారీరములు. కావుననే గా|తారంభములు వాని నామము 

లీ విధమున నున్నవి. లీల, విలాసము, విచ్చి త్తి, విభ్రమము, కిలికించితము, 
మోట్టాయితము, కుట్టమితము, బిబ్బోకము, లలితము, విహృతము నను పది 

గా|తారంభానుభావములు. వీని లక్షణములు నిరూపితము లగును 

మనో మధుర వాగంగ చెష్టితై ౩ (పీతియోజిశై : 

[పియానుకరణం లీలా సా స్యాత్సుంసః (స్త్రియా అపి. 90 

పియసంగమకాలే తు నే! త్ర భూవ _క్షషకర్ణణాం 

విశేషో యన్స విష్ణ యో విలాసోఒ౦గ( కియావిషు. 91 

స్వలో౭_ప్యనాదరన్యాసో మాల్యాదీనాం స్వమండనే 
యః పరాం జనయిత్ ళోభాం సా విచ్చి త్తిరుదావ్భూతా, 92 
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వాగంగసత్వాభినయ భూమోస్థాన విపర్యయః 

త్వరయా కల్సితో౭ భీష్టదర్శ నే యః స వి|భమః. ర 

[కోధాభిలాషవార్షాదెః సంకరః కిలికించితం 

(పియస్తుతికథాలాప లీలా హేాలాది దర్శనే. 94, 

తద్భావభా వనం మోట్లాయితమిత్యుచ్య తే బుధె 8 

సౌఖో్యోపచార 8 సానందాధర కేళ గహోదిభిః. 95 

దుఃఖోపచారవత్కు- ప్యేదృహిః కుట్టమితం తు తత్ 

ఇష్టభావోపగమనే తథాభీష్టస్య దర్శ నె. 96 

గర్యాదథాభి మానాద్యా బిబోకో౭_నాదర | కియా 

సుకుమారో౭౦గవిన్యానః స|భూ నే| తాధర (కియః. 97 

అనుల్బణశ్చ మస్ఫణః (స్త్రీణాం లలితమీరితం 

స్వభావా। ద్వీడయా వా౭పి |పా_ప్పకాలమను త్తరం. 98 

వివ్భాతం తదిత్రి [బాహుః మా నేర్త్యాభార్టమ థాపి వా 
0౫ 

గా [తారంథానుభా వాంస్తాని మాన్నశ్యంతి నూరయః. 99 

1. లీల: మనోమధురములు (పిత యోజితములు నయిన వాగంగ 

చేస్టితముల చే [పియానుకరణ మొనరించుట లీల యగును. ఈ లీల పురుమన 

కుండును. వనితకు నుండును. |పియ ననుకరించుట (పియు ననుకరించుట 

యథో చితముగ (గావ్యాము. 

బి. విలాసము: [పియసంగమ సమయమునందు నేత్ర కర్మవి శేషము 

(భూ కర్మవి శేషము వ క్ష కర వి శేషము విలాస మగును. సంగమ కాలము 

నందలి యంగ కియాదులలో ననుగత మగు విశేషము విలానము. 

లి. విచ్చి త్రి: తన్ను తా నలంకరించుకొను టలో స్వల్పముగా నయిన 
ననాదరమున న్యాస ముండునేని, మాల్యము గంధము ముఖరసము మొదలగు 

వాని యం దాదరము చక్కగా గోచరింప దేని, యదియు నమధిక శోభా 
సంపాదక మగునేని విచ్చి తి యగును. 

4. విభమము: అభీష్టదర్శన నమయమున తాను త్వరచే కల్పించు 
కొనిన వాగంగనత్వ్వాభినయముల విపర్యయము భూ షాన్థానవిపర్యయము విభమ 
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మగును. ఒక మాటకు వేరొక మాట ఒక చేతకు వేరొక చేత ఒక యభఖినయ 

మునకు వేరొక యభినయ మున్నచో ధరింపవలయు భూషణముల నస్థానమున 

ధరించినచో విభమ మని భావము. 

5. కిలికించితము: |కోధము ఆభిలావము హర్ష ము మొదలగు వాని 

సంకర మున్నచో కిలికించిత మగును. ఒక సమయముననేె విరుద్దము లగు నవియు 

నున్నచో వాని సాంకర్యము రమ్యముగ నుండును. 

6. మోట్టాయితము: [పియుని స్తుతికథాలాపమునను లీలా హాలాది 

ధర్భనమునను తద్భావభావన మున్నచో మోట్టాయిత మగునని బుధు అనిరి. 

(పియువి కథాకథనము వినగనె తద్భావము భావన మొనరించుట ఆతని లీలా 

"హాలాదులను చూచినను తద్భావభావనమున నుండుట మోట్టాయితము. 

7. కుట్టమితము : |పియక్ళృతము లయిన యధర గవాణ "కేళ 

(గ్రహణములు సానందమ.గా సౌఖో్యోపచారములుగా నున్నను దుఃఖోపచారము 

లచే వల [పియురాలు బహిఃకోపము (పదర్శ్భించు. నది యగునేని కుట్టమిత 

మగును. 

॥ అధ త ఆధ ళా 8. బిబ్చోకము: ఇన్టభావ(పపా_వ్లీళలో నఖీష్టదర్శనముళో గర్వమున 

గాని యభిమానమున గాని యనాదరకియ యున్న చో నాదరముగా పరిశీలింప 

కున్న చో విబ్బోక మగును. 

9. లలితము: (భూ స్యెతాధర | కియలతో నున్న నుకుమారాంగ 

విన్యానము అనుల్బణముగా మస్ఫణముగా నున్నచో లలిత మగును. సాతిశయ 

ముగా నుండక సుస్నిగ్రముగా నుండుట యిం ద పేక్షితము. 

10, విహ్ఫాతము; స్వభావమున గాని లజ్ఞచే గాని మానమున గాని 

యీర్షచె గాని సముచితనమయమున సదు_త్తర మీ కుండుట విహృత మగును. 

ఈ నిరూపించిన వన్నియు గా| తారంభానుభావము లనీ నూరి 

వ రేణ్యులు సంభావించిరి. ఈ గా|తారంభానుభావము లన్నియు (స్త్రీలకు సంబంధి 

యుండుట సంభావనీయము.  పురుషగతము లయిన గా| తారంభానుభావములు 

కలవు. అవి శోభాదులు. వాని నిచట భావింవ దగును. 



24 భావన [పకాళనము 

పారుష గాతారంథభానుభావాః 

శోభా విలాసో మాధుర్యం గాంఫీర్యం ధై ర్య మేవ చ 

లలి తొదార్య తేజాంసి సత్త్వ భేదాస్తు పౌరుషాః. 100 

దత్షతా కార్యముత్సావో నీచే కుత్సాఒధికే ముహుః 

స్పరాధి క్రియతే యత సా ళోఖేతి (పక్షీర్తితా. 101 

వృమయాానం స్మీతాలాపో విలాన ఇతి కథ్యతే 

మాధుర్యం చేష్టితాలాప స్పర్భానాం స్ప ్ రవాణీయతా. 102 

శుభే౭.శుభే౭_ రై తద్దెర్యం వ్యవసాయాదచాలనం 

అవిజా తేంగి తాకార్* "వో గాంభీర్యముచ్య తే. 108 
ర 

చెషితం యన శృంగారమయం నల లితం భవేత్ 
శ ఫీ య 

(పియా లాపస్మితోదారం దానమౌదార్యముచ్య తే. 104 

అవమానాసవా తం యత త్రెజస్సముదాహృతం 

ఏతే సాధారణాః స_త్త్వగా |తారంభాన భావయోః. 105 

పురుషులకు సంబంధించిన సత్త్వ భేదములు కొన్ని కలవు. శోభ విలా 

సము మాధుర్యము గాంభీర్యము ధైర్యము లలితము జౌదార్యము తేజస్సు అను 

నెనిమిది పొౌరుషములు. వీని స్వరూప మీ విధము. 

1. శోభ: దక్షత శౌర్యము ఉత్సావాము నీచుని విషయమున నింద 

అధికుని విషయమున స్పర్ష కూడి యున్నచో శోభ యను పౌరువభావ 
మగును. 

లి, విలాసము; వృ పాదివావానము లందు సంచార  మొనరించుట 

నవ్వుచు మాటలాడుట విలానము, 

లీ. మాధుర్యము: చేష్టితము కాని అలాపము కాని స్పర్శనము కాని 
స్పృవాణీయముగ నుండుచో మాధుర్య మగును. 

4. ధైర్యము: కుభాశుభనమయము లందును తన నిశ్చితము నుండి 
మార కుండుట ధైర్యము. 

ర్, గాంభీర్యము: ఇంగితాకార మే మాతము గోచరము కా 
కున్నచో మనసు లోని భావము గుర్తింప వలను సడకుండ నున్నచో గాంభీర్య 
మగును. 
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6, లలితము: శఇంగారమయ మగు చేషితము లలిత మగును. లి చే 

7. జొదార్యము: (పియాలాపము చిరునగవు ఉదారభావము దాన 

మొనరించుట యున్నచో నౌదార్య మగును. 

8. 'తేజన్ను: అవమానము సహింవకుండుట తెజస్సు. 

ఈ నీరూపితములయిన ఇ ర్యాదులు స_త్వగా| తారంభానుభావము 

లతో సాధారణములుగా నుండును. వీనిలో పరిశీలంపదగిన వేరొక విషయము 

కలదు. 

వైరం గాంభీర్య మాచ్చ్యారై రః చిత్తారంభా వుదావా కె 

(ప్రాచుర్య మేషూం శృంగార వీరాద్భుతనమాగమే. 106 

అన్య త తమోం సంనర్గ్ల వశాతార్యవశాదపి 

భావాస్తు వింశతిః న్న గణాః శృంగారే క్యచిదద్భు తె. 107 

[కీడితం కలిరిత్య తా గా తారంభా వుదాహృ తె 

బాల్య యౌవన కౌమార సాధారణ వివోరభాక్ , 106 

వి శేషః (కీడితం "కలిః తదేవ దయితా శయం 

గా | తారంభానుభావ త్వే ద్వితయం కథ్యతే బుధై 8. 10౪ 

వరము గాంభీర్యము నను రెండును చిళతారంభము లని కొ "౦దరాచార్యు 

లాభాషించిరి. ఈ నిరూపితము లయిన భావము లన్నియు శృంగారమున 

[పచురముగా నుండును. పీరాద్భుతముల సమాగమము కల శృంగారమున 

నివి యుండుటను గుర్తింప వలెను. సంసర్గవశమున కార్యవశమున నితరము 

లందు నుండుట (గ్రావ్యాము. (స్రీలకు నంబంధించిన యీ యిరువది భావములు 

శృంగారము నందుండును, ఒకప్పు డద్భుతము నందునుండును, 

కీడితము కలి అను రెండును గా|తారంభానుభావము అని తదభిజ్ఞు 
లనిరి. బాల్య యౌవన కౌమారము లం దివి సాధారణముగా వివారించు విశే 
వమును |క్రీడిత మందురు. పురుషవిశేవ మయినచో (కీడితము. దయితాశయ 
మయిన విశేష మయినచో కేలి యగు నని (గావ్యాము, ఈ రెండు గాతారం 

థానుభావత్వమున నుండుటను కొందరు బుధులు చెప్పిరి. 

(4) 
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వాగారంఫానువావా; 

వాగారంభా ఇమే తేపామాలాషః [పథ మో భవేత్ 

[పలావళ్ళ్చ వీలాపో౬నులాప8 సంలాప వవ చ. 110 

అపలాపళ్చ సందేళో౭_తిదేశశ్చాషమః స తః 

నిశ ఉపదేశశ్చాపదేళో వ్యపదేశక 8, 111 

వాగారంభానుభావములు పం డెండు కలవు. అందు మొదటిది 

యాలావము. [పలాపము విలాపము అనులావము సంలావము అవలాపము 

సందేశము తరువాఠివి. అతిదేశ మెనిమిదవది. నిర్రేళము ఉపదేశము అపదేశము 

వ్యపదేశము. ఇక వీని లవణము. 

ఇదం వో భాగ్య మీత్యాది వాక్య మాలాప ఇమ్యతె 

[పలాపః స్యాత్క్వ యా స్యామి గతి; 'క్యళ్యాది యద్వచః. 112 

విలాపః స్యాదాత్మదుఃఖొ ద్భావనాతత్పరం వచః 

బహుళథో2. థిహితం వాక్యమనులాపో భవేదివా. 118 

ఉడి పత్యు క్తి మద్వాక్యం సల్లాప ఇతి కథ్యశే 

పూర్వో కృస్యాన్యథావాదో వ్యాసలాప ఇతీరితః. 118 

సం దేశః న్యాత్స్వవార్తాభి వమణం విషయాంతశే 
అతిదేశ_స్పదు కం య _త్తన్మదు కృమితిరితం. 

4 (ary Ot 

ఏలే వయం క్వ వః కార్యమితి నిన్రైళ ఇష్యుళే 
ఉపదేశో గృవోణ త్వం గచ్చెత్యాది పరం వచః. 116 

అన్యార్థకథనం యత్తు సో౭వదేళ ఇతి సతః 

వ్యాజాదాత్మాభిలాబో క్రిర్వ వ్రపదెశ ఇతీరిత:. 117 

వాగారంభానుభావా స్తే |కమాధ్వాదశళ' కీ ర్లితాః 

ఇది మీ భాగ్య మను నిట్ట వాక్య మాలాపము. “ఎచటి కేగుదు? వమి 
గతి?'' ఇళ్యాదికము (పలావము తన దుఃఖోద్భావనపర మగు వచనము విలా 
పము. నానావిధముల పలికిన వాక్య మనులాపము. ఉక్తి (పత్యు కి కల 
వాక్యము సల్లాపము. పూర్వము పలికిన దాని కన్యథా వాద మపలాపము. 

..... స్థలాంతరమునకు తన వార్త పంపుట సందేశము. “అది నేను చెప్పి 
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యిచట?” అనుట నిరైళము. “దీని నందుకొమ్ము. పొమ్ము" అను రీతి వచన 

ముపదేశము. అన్యార్థము వలుకుట అపదేశము. వ్యాజమున తన యభిలా 
షము చెప్పుట వ్య పదెశము. ఇస్తు పం డెండును వాగారంభానుభావములుగా 

కీ రి తము అయినవి. 

బుద్ద్యార ంభానుభావాః 

రీతిలకణమ్ 

బుద్ద్యారంభానుభా వేషు రీతిః (ప్రధమ ముచత్యే. 118 

రితిర్వ చనవిన్యాస| కొమః సాపి చ తుర్విధా 
తత వెదర్భ పాంచాల లాట గౌడ విభాగతః. 119 

సౌ రాష్ట్ర) [దావిడీ చెతి రీతిద్వయ ముదాహృుతం 

త_త్తర్దశీయరచనా రీతి _న్తద్రేశనామథాక్. 120 

సమాస సౌకుమార్యాది తారతమ్యాత్క్య్యచిత్య్వచిక్ 
ఉపచారవి శేషూచ్చ పాసానుపాన భేదతః. 121 

తథా సౌరాష్టి కా భేదాద్దాొవిడీ భేదతో౭పి చ 

(వతివచనం (పతిఫురువం తద వాంతరజాలితః (పతి పీతి. 122 

ఆనంత్యాత్సండిప్య (పోకా కవిభిః చతుర్వి ధేత్యషా 

తాను వం చో త్తరశతం విధాః పోక్తా మనీషి భి. 1£8 

(గంథవి_స్హరఖీతన మయా తాభో విరమ్య తే 

త్ర ఏవాతరవిన్యాసాస్తా పవ వదపం కొయః. 124 

పుంసి పుంసి విశ షెణ కాపి కాపి నరస్వతీ 

తస్మా చ్చతుర్దా బోద్దవ్యా రతి భేద పకల్పనా. 125 

బుద్ధ్యారంభానుభావములలో రీతి వృత్తి పవ్యత్తులు కలవు. అందు 
మొదట రీతిలకణము తద్భేదములు నిచట నిర్ణిష్తములు కా గలవు. బుద్ధాస్ధరం 
భానుభావములలో మొదట రీతి నిరూపితమగును. రీతి యనునది వచనవిన్యాస 
క్రమము. ఆ రితి చతుర్విధము. వై దర్భదేశవం పాంచాలరేశము లాట 
"దేశము గాడదేశ మను దేశవినాగమున రీతి నాల్గువిధము అయినది. సౌరాష్ట్ర) 
రీతి [దావిడరితి సౌ రాష్ట్ర దేశ దావిడ దేశ విభా గమున నిర్ణి త మగునని కొంద 

రుదాహారించిరి. ఆ యా దేశీయ మమున రచనారీతి యా యా దేశనామమును 
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పొందినది. సమాస తారతమ్యుమునను సౌకుమా ర్యాది తారతమ్యుమునను ఉప 

చార విశేషమునను |పాసొను పాస విభేదమునను రీతి వేరు వేరుగా నున్నది. 

అశ్లై సౌ రాష్టి కా భదమునను (చావిడీభేదమునను రీతి భిన్నభిన్న మయినది. 

ఇట్లు వైవిధ్య ముదయించుట కింకను కారణములు కలవు, |పతివచనం (పతి 

పురుషం (పతి పీతి రీతి వేరు వేరుగా నుండును. వచన వచనమునకు రీతి వే 

రగును. పురుషునకు రితి వేరగును. వురుషునకు పురుషునకు రీతి వేరగును. 

త త్రదవాంతర జాత్యానుసారమునను రీతి వేరగును. పితికి (పితికి గల వేరు 

దనమునను రీతి గతి మారును. ఇట్లనంత రీతులు గలుగ వచ్చును. వాని లేక్కిం 

చుట శక్యము కాదు, కావున సం శేపముగా రీతి చతుర్విధ మని కవులు నిరూ 

పించిరి. నానావీధముల నుదయించు రీతుల నన్నిటిని లెక్కింప శక్వమా? రీతు 

లలో పంచే త్తరశత భేదములు నూటయిదు విధము లుండునని కొందరు మనీషు 

లనిరి. గంథవి స్తరథీతు డయిన శారదాతనయుడు వాని నిరూవణము విర 

మించెను, 

అపవియె యవరపిన్యాసములు. అవియె పదపంకు లు. కాని పురుషు 

పురుషు నందు నొక విశేషమున నొకానొక సరస్వతి భాసించును గదా? 

కావున రీతి భద్మపకల్పన చతుర్విధముగా నుండునని (గహించుట 

యు క్త్రము* ఇటుుపై వృ త్తిప్భాగ ముప కాంత మగును. 

వృ తివిభాగః 

వృ_క్తిశ్చతుర్విధా బుగ్యజుస్సామాధర్వనంభ వా 

భారతీ సాత్వతీ చై_వ కై శిక్యారభటితి చ. 126 

జాద్భటాః పంచమీం అర్గవ్భృ_త్తిం చ [పతిజానత 
Gp అల 

అర్జవృ _లేరభావాత్తు వి శాంతాం పంచమీం పరే. 127 

మధుకై టభాసురాభ్యాం నియుద్దమా ర్లేణ యుధ్యతో విష్ణోః 

వృత్కితయం |పసూతం భరత|పోక్తా చ భారతిత్యప శే. 128 

అపరే తు నాట్యదర్శ్భననమ యే కమలోద్భవస్య వద నేభ్యః 

శృంగారాది చతుష్టయనహిళా వృ శ్రీః సమాచఖ్యుః. 1£9 

వాగారంభాత్మకానుభావములలో వృ_క్తియు నున్నది. ఆ వృత్తి 

విచార మిం దున్నది. బుగ్యజుస్సామాధర్వ "వేదముల నుండి యుత్సన్న 
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మయిన వృత్తి చతుర్విధము; భారతీవృ త్తి సాత్వతీవృ త్తి కె శికీవృ త్తి ఆరభటీ 

వృత్తి యని. భట్టోద్భట మతానయాయు అయిదవ వృత్తి కలదని యది యర్థ 

వృత్తి యని నిశ్చయింతురు. అర్గవృ_క్తి యనునది లేదు. కాన దాని నంగీకరింప 

నక్కర లేదు. నర్వ వృ త్తిసమావోరాత్మక మయిన అయిదవవృ త్తి యుండ 

దగును. దాని పేరు విమిశవృ త్తి. భోజరాజాదు లీ పంచమి నంగీకరించిరి, 

ఈ వృత్తు లెట్టుదయించినవి? ఈ విషయమున కొన్ని మతము 

లున్నవి. వాని నిట్లు (గహింవ వలెను. ఒకపుడు మవోజలమున మధుకె టభులను 

నసురులు సంచరించుచు విష్ణువుతో తలపడిరి. యుద్ధ మారంభ మయినది. అప్పు 

డట్లు యుద్ధ మొనరించు విష్ణువు సంచారవిధానమున వృత్కి తయ _ ముత్పన్న 

మయినది. అవి సాత్వతి ఆరభటి శై శికి వృత్తులు. భరత్మపో_క్ష్త మయిన వృ్తి 

భారతి. ఇట్లు నాలుగు వృత్తు లుదయించిన వని కొందరి భావము. మరి కొంద 

రిట్లందురు. భరతుడు సిద్దపఅచిన నాట్యమును దర్శించు నపుడు |బిహ్మా నాలుగు 

ముఖముల నుండి నాలుగు వృత్తులు శృంగా రాదిరసములతో గూడినవై యుద 

యించిన వని. 

(పవృ తి విభాగ ః 

దాడిణాత్యా తథా౬౬౦త్యా పౌరస్త్యా చె ఢథమాగధి 

cn ఆ (పవృ _త్తయళ్ళత।[ సోపి వాగారంభాః న్యు రేకదా. || 

తదార్యాపా రాత్మికాః (పోక్తా వృ_త్రయళ్చ చుతుర్విధాః. 

వాగ" రంభానుభావములలో (ప్రవృత్తి కలదు. ఇది నాలుగు విధములు, 

దాక్షిణాత్య (పవృ త్తి ఆవంత్య ప్రవృత్తి పౌర_న్త్య పవృ త్తి ఓ(ఢమాగధీ పపృ్ఫ త్తి 

యని. ఈ నాలుగు (వవృత్తులును వాగారంభములు, తద్వ్యాధబా రాతికము 

లయిన వృత్తులు చతుర్విధము అగుట నిరూపిత మయినది. 

రనాఖినయ వ్యవణా 
య 

వాచికం సాత్వికం నృ త్రమాహోార్యం చ తథాంగికం. 181 

యథా కమం నియమితం భారత్యాద్యాసు వృ త్రిషు 

శృంగారే ౩ శికీ కీ సాత్వ త్యారభటి పున ;. 182 

రసే కాచే చ బీభళ్స వృష్తిః సర్వత భారతీ 
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వృత్తులు రసము లందును అభీినయము లందును వ్యవస్థితము లై 

ఠా అల + ఇ a AN యున్నవి. ఆ వ్యవస్థ యిచట (౯ దర్శెచ మగును, న త్తము వా చికాఖినయము 

సొ త్తకాభినయము ఆవోర్యాభినయము ఆంగికాభినయము నని నాలుగు విధ 

ములు. ఇవి యథా కమముగా భారత్యాదివృత్తులలో నియమితమ్ములె యున్నవి. 

జౌచిత్యానుసారమున వాని నిట్టు |గహించునది. 

1. _ భారత్రీవృత్తీలో వాచికాఖినయము 

2. సాొత్త్వతీవృ_త్తిలో సా_త్త్వికాభినయము 

3 శికివృతి లో ఆవే ర్యాభినయము 

ఊం UU ఆరభటీవృ త్రిలో ఆంగికాఖినయము 

ఇది యభినయము లందలి వ్యవస్థ. రసము లందలి వ్యవస్థ యిట్టున్నది. 

శృంగారమున కై శికీవృ త్తి, వీరమున సాత్వతీవృత్సి, రౌ ద్రలీభత్సము లం దార 

భటీవృ త్రీ యుండును. భారతీపృ త్తి నర్వరసములకు సంబంధించి యుండును. 

చేశభాషూ [కియా 'భేదలవణా:ః స్యుః [వవృ త్రయః, 188 

లోకా దేవావగమ్యెతా య థ"చిత్యం పయోజయేత్ 

ఉక్షాస్తా వృ త్రయస్సాంగా భోజ సోమేశ్వరాద్భి *. 184 

తస్మాదాసాం స్వరూపం తు దిజ్యా [తం సముదాహాతం 

దేశ్యాః పవృ త్తయ స్త త్తద్దేశా ౪ రైయా విచతరై 8. 185 

క్రియా భేదా న శక్యంతే జ్ఞాతుం వక్తుం చ శేనచిత్ 

త సాాద్యతః (పవృ త్రిర్వా [కియా వా యత దృశ్య ె 186 

తత త క్లస్సహా కైయాస్సశై షః సర్వాః (పవృ త్రయః 

[పవృ త్తి భేదము లన్నియు చెశభేదముననె తెలియదగి యున్న వని 

యిచట నిరూపిత మగును. చేళభేదమున భాషా భేదమున [కియా భేదమున | పవృత్తు 

లుదయించుటను తెలియ వలెను. ఇట్టి వాని నన్నిటిని లోకవ్యవహారముననె 

(హించి జిచిత్యానుసారమున [పయో గింప దగును భోజ సో మేశ్ళరాదులు 

వృత్తులను సాంగముగా నిరూపించిరి. అందుననే వాని స్వరూపము సం|గవాము 

గనె యిచట నిరూపిత మయినది. దెశీయవు లయిన [పవృత్తులను విచత్షణు 

లయిన దేశీయుల నుండియె |గహింప దగును. చేశియ [కంతాభేదముల నన్నిటి 
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డెలియుట శక్యము కాదు. చెప్పుటయు శక్యము కాదు. కావున నే [పవృత్సి యె 

ట్లుదయించినదో, ఏ (క్రియ యెచట గోచరించు చున్నదో అచట నభిజ్ఞు లయిన 

వారి నందర గూడి |సవృత్తుల నన్నిటిని (గహించుట యు కము. అట్ట వాని 

నిటి సలమున నిరూపించుట శకము కాదు. 
ల థి ల 

భాషా విభాషా విభాగ; 

భాషూ స్యాత్సప్తధా దై శ్యా వీభాషాపి చ స_ప్రధా. 187 

మాగధ్యవంతికా |పాచ్యా “శౌరసేన్యర్ణమాగధీ 

వె శాచీ దాడిణాత్యా చ త త్రద్దేశషు భాష్య. 188 

శకారాభథీర చండాల శబర [దమీడాం [ధజాః 

హీనా వనేచరాణాం చ త త్వజ్హాతిషమ దృశ్య. 189 

దేశ భేద కియా భేదాం_న్తత త| తోపలక్ష యేత్ 

దై శ్యభాష సప్త విధము. విధాషయు స్పపష్పవిధము. మాగధి అవంతిక 

[పాచ్య శౌరనేని అర్లవాగధి మైళాచి దాతీశాత్య నామములతో నున్న భావ 

లాయా చేశములందు వ్యవహారమున నున్నవి. శకారభావ అభీరఖామ చండాల 

భామ శబరభాపష [దమిడభాపష ఆం|ధభాన. వనేచరభావ అను నేడు భావలు హీన 

భావలు విభామలు. ఇవి ఆ యా జాతుల వారలలో కన్సడుచున్న వి. దేళభీద 

(కియా భేదముల నట నట గుర్తించుట యుక్తము, ఇట్టి విశవములు బుద్ద్య్వారం 

భానుభావములలో నున్నవి. రీతి వృత్తి పవృ త్రి విచారమున దేశీయస్వరూప పరి 

శీలనమున వీని యాలోచన మావశ్యక మగుటచే నివి నిరూపితముల-. 

ఏ౭. తేనుభావాః కవిఖిః నిబం భే యోగ్యకల్పితాః, 140 

అభి నయా నశుర్నా బ్య తత్తదర్ధాన రూలత;ః 

మనో వాక్కాయ బుద్ది సమారంథ రూపము లయిన యనుకావము 

లిట్టు నిరూపితము లయినవ. ఈ యనుభఖావములను కవులు తమ నిబంధమున 

సము చితముగ నిరూపించుట యుక్తము. అక్షం యోగ్యకల్పితను అయిన వానిని 

సంభావించి నటులు నాట్యమున నా యా యర్హముల కనుకూలముగా వీని నభిన 

యించుట నముచితము. విశకలికముగా కవులు విషయముల (గహించి నిరూ 

పించుటయు, అట్టు నిరూపికముల గుర్తంచి నటు లభినయించుటయు నావళ్యక 

మని భావింప వలసి యున్నది. 
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విభావః కారణం కార్యమనుభావః (పకీరి తః, 141] 

హతుకార్యాత్మ నోస్సిద్దిన యోః సంవ్యవవోరతః 

జ్ఞాయమానతయా తత్ర విభావో భావపోమకృత్ 142 

భావో వాది స్థితో యేన వ్యజ్యతే చానుభావ్యతే 

(భూవిషప కటాజాదిర్విభావో హృదయం శితః, 148 

భావాన్ వ్యనక్షి సోయమనుభావ ఇతీరితః 

రామాద్యాాశయ దుఃఖాదే రనుభూతే నృదాతృతా. 144 

సామాజికన్య మనసో యా స భావ ఇతి సతః 

ఏవం విభా వానుభావభావాః (పోకాః స్వరూవత:ః, 14b 

అనుభావాస్తు దృశ్యం శే బహవో= న రసోదయే 

తత్ర త త్రాభిధీయంశతే తదసోత్కర్ష పాతవః. 146 

నిరూపించిన విభావానుభావములకు కార్యకారణభావ ముండుట 

యిచట నిరూపిత మగును. విభావ మనునది కారణము. అనుభావము కార్యము. 

కారణకార్య స్వరూపము అయిన విభావానుభావములకు సంవ్యవవోరమున సిద్ది 

యున్నది. విభావము జ్ఞాయమాన మయిననె భావపోవ ణము సంపాదించును. 

అజ్ఞాత విభావము విఖావముగా నుండదు. విభావము స్వనస్వరూపమున నవిదిత 

మయినచేో భావమును పోషింపదు. వ్యాదయమున నున్న భావము విభావనున 

వ్యజ్యమానమగును. అనుభావ్యమానము నగును. కామినీగత మయిన [భూవి కేవ 

కటాజతాదికనము వహృదయగతమె భావములను గోచరింప జేయును. అట్లభివ్యంజిత 

మయిన భావ మనుభూయమాన మగును గావున అనుభావ మన దగి యున్నది. 

రామాదులం దున్న దుఃఖాదుల యనుభూతి వలన సామాజికుని మనన్స్ఫునకు 

తదాత్మత కలుగుట భావ మగును. “రామాదిగత సుఖదుఃఖాది భావనయా భావి 

తాంతః! కరణత్వం” రామాదు లందలి నుఖద్యుఖాదుల భావమున సామాజికాంతః 

కరణము భావితమగుట-వాసిత మగుట సత్వము; కాగా నట్టి సత్త్వసంభూతము 

భావ మని పరిమ గ్రాలళార్థము. 

ఇట్ల విధమ.గా విభావానుభావ భావములు న్వరూపమున నిరూపితము 

లయినవి. రసోదయమున ననుభావము లనేకములు కలవు. అవి రసోత్క_ర్త 

హేతువులు. వాని నట నట నిరూపింతుము. ఇక సొ తిక నిరూవణము (ప్రసంగ 
|సొప్తము. 



| పథమాధికారము లప్ 

సా త్వికభావాః 

మనస్స _త్త్వమధిమైైయ తత్తదిం దియగోచరాన్ 

బుద్ధిమాళ్లి మ్య విషయాననుభుం క్షే న్వభావతః, 147 
అ లు వాం 

(తిధా నత్తం భవేత్ బుద్దిజ్ఞానాంద వి భేదతః 

తద్భావభావశాత్శా స్యాత్సరదుఃఖాది సేవయా. 148 

పరస్య నుఖదుఃఖాదే రనుభావేన చేతనః 

తద్భావభావనం యేన భవే_త్తదనుకూలతః. 149 

తత్స_త్త్వం "తేన నిర్వ తాః నా త్తి ఇకా ఇత్యుదిరితాః 

అనుభావత్వసామా నే నత్య ప్యేషూం పృథ_క్రయా, 150 

లషణం స_త్త్వజత్వాద్ది తే౭ సి _నంభాదయః స్థ్భతాః 

నంభః స్వేదో౭థ రోమాంచః స్యరభిదశ్చ వేపథుః. 151 

వై వర్ణ మశు (పలయ ఇత్యప్రై సా_త్తికా మతాః 

సత్యము ననుసరిం ఏన మనస్సు స్వభావ నముచితముగా బుద్ది నాశ 

పించి యుండి యా యా యిం| దియగోచరము లగు శబ్ద స్పర్శ రూప రస 

గంధము లను విషయముల ననుభవించును. స త్రము బుద్ది జ్ఞానము ఆనందము 

నను విభేదమున (తివిధము. పరగతము అయిన నుఖదుఃభాదుల సేవనమున 

తద్యావభావనాత్శత యుండుట సత్వ మన దగును. వరుని నుఖదుఃఖాదుల 

యకనుభావ మున చి తమునకు గలుగు తాద్భావభావనము త త్తదనుకూల విధాన 

మున గలుగును. అది స_త్తము, స_త్వ్వనిర్వ్బృ _త్తము లగు వానిని సా_త్తికము 

లందురు. ఈ సా_త్త్వికములును అనుభావత్వ సామాన్యమున ననుభావ 

రూపముల యగును గాని వానిని సృధ(గూపమున వేరుగా పరిగణింప వలసి 

యున్నది. అవి స_త్త్వజన్యము లగుటయె యిందు పాతువు. _స్తంభాదులకు 

సా_త్తికము లని (వసిద్ది యున్నది. _స్తంభము స్వేదము రోమాంచము స్వర 

భేదము 'వేపథువు వె వర్ణ్య్యము అ్మశువు [ప్రలయము నను నీ యెనిమిది సాత్త్విక 

భావము అనుట సమ్మతము. వీని లక్షణములు నీరూపితము లగును. 

సంభ: 

నృంభో మద గద (కోధ భయ విస్మయ గర్వ జః, 152 

B(5) 



84 భావ [ప్రకాశనము 

తథా వార్ష విషాదాదేర్హాయ శే నీచమధ్య యో ః 

సచేతనో౭_పి ని శ్చేష్టో నిిష్పకంపో జడాకృతిః. 158 

_న్గబ్టగాతళ్చ ళూన్యశ్చ _స్పంభవా నితి కథ్యతే 

మదము రోగము |కోధము భయము వినయము గర్వముల వలన 

_న్హంభము కలుగును. అక్ష వార్షవిషాదుల వలనను గలుగును. నీచ మధ్యమ 

మానవులలో నిష్కియతాంగరూప మయిన యీ _నంభము గోచరించును. 

ఇది కలుగగా నచేతను డయినను నిశ్చేష్టుడె న్నిష్పుకంపుడై. జడాక్ళతియొ 

స్పబ్దగా[తుడై శూన్యస్వభావు డగును. ఇట్టి వానిని _స్పంభవాన్ _సంథము కల 

వాడని యందురు. 

స్వేదః 

స్వేదః సమ్బీడన [కోధ (శ్రమ వ్యాయామ భీతిభిః. 154 

ఘర్మ వార్ష జ్వర గ్లాని సుఖ లజ్జాదిభిర్భ వెత్ 
న్వేదాపనయనేనై వ వ్యజనగహణేన చ. 155 

తథా వాతావిలావేణ వ్యానుభావః (పకాశ్యశే 

స్వేదము సంపీడనమున గలుగును. [కోధ [ళమ వ్యాయామ భీతి విశేష 

ములచే గలుగును. వేసవిఉబృ పెట్టుట వలన గలుగును. వార్ష ము జ్వరము గ్లాని 

సుఖము లజ్జ మొదలగు వానిచే గలుగును. స్వేదము "దేహమున చెమట. ౭ది 

కలుగగా గొన్ని యనుభావములు నుండును. స్వేదాపనయనము చెమట 

తుడిచి పేయుట వ్యజన గవాణము గాలి నఖిలమంచుట అను నిట్టివిందను భావము 

లుగా నుండును. 

రోమాంచః_స్య ర భేద; 

రోమాంచః [కోధ రుగ్భీతి వార్ష శీతాదిభి ర్భవేత్. 156 

తం చోత్సుకా సకృద్గాత సంస్పర్నెః పులక ర్వదేత్ 

స్వర భేదో గద మద [కోధ హర్ష భయ జ్వనై 8. 157 

తస్యానుభవాః కవిభిర్వర్ణ్యం తే గద్గదాదిభిః 

స్థాన భ్రనైః స్వరై ర్ఫూయః స్థలితె గధచడై రపి. 158 

రోమాంచము గగుర్చాటు, [కోధము వ్యాధి ఖీతి వార్హము చలి 
మొదలగు వానిచే గలుగును. ఈ రోమాంచము నుత్సుకభావమున ముహు 



[పథమాధికారము వద్ద 

ర్భుహురా[త సంస్సర్భనముల వలన గగుర్చాటున నూచింప వచ్చును. స్వర 

భేదము వేరొక సాత్త్వికము, ఇది రోగము మదము (క్రోధము వార్ష ము 
భయము జ్వరములచే గలుగును. కవులు గద్గదాదులచే దీని యనుభవములను 

వర్షింతురు. స్థాన |భ్రష్టము లయిన న్వరములచే ముహుర్ముహుః స్టలితములగు 

గద్గదములచే సూచింతురు. ఇట్టి విం దను భావము లని భావను. 

బాష్ప ః 

జబాప్యో జృంభా భయ (కోధ నీత రనిమి"షేజుకా 8 

జాయతే రోగ శో కాభ్యాం ధూమాంజన విజ్బంభ లై. 159 

వర్ష్య తేఒసౌా ముహు ర్భాష్ప్పమోావళై. ర్నే[తమార్దనైః 

బాప్పము కన్నీరు. ఆవలింత భయము (క్రోధము చలి వలన గలుగును. 

నిర్ని మేష నిరీకణమున గలుగును రోగళోకములచె గలుగును. ధూమ విజ్బంభ 

అము, అంజన విజృంభణము వలన గలుగును, ముహుర్ముహు ర్చావ్చ మాత 

ణము నెతమార్దనము కన్ను నులుము కొనుటచే దీని వర్ణింతురు. అవి యిం 

దను భావములు, 

వైవర్ష్యం, కంపః, (పలయః 

వైవర్ణ్య మాతప [కోధ వ్యాధి కీత్ భయ కమైః. 160 

అంగకార్భా్యాంగ సౌందర్య విష్ణ వాదై ౮ః వర్ల శే 
కంపో గద భయ స్సర్భ హార్ష రోష జరాదిఖిః. 161 

వెపనైః స్ఫురణై 8 కంచైః స వర్ష్యః కవిపుంగవై ః 

పలయో మద న్నిదా రు కృవోర. రుపజాయతే. 162 

స చ దుఃఖాభిషంగాచ్చ నిశ్చేతనత యోచ్యతే 

ఏతే విశేషతః కావ్యబంధాన్తు రసపోషకాః. 169 

వైవర్ష్యము రంగు మారుట. ఇది ఆతపము [కోధము వ్యాధి శీతము 

భయము | శమములచే గలుగును, దీనిని అంగకార్భ్యముచే వర్తి ంతురు. అంగ 

సౌందర్య మున వర్గింతురు. నలిగిపోవుటలతో వర్షింతురు. కంపము నొకసా_త్త్వి 

కము. ఇది రోగము భయము స్ప్సర్శ్భము వార్షను రోషము నుసలితనము మొద 

లగు వానిచే గలుగును. వేపనములు-వణుకుట స్సురణములు కంపనముళు మొద 

లగు వానిచే కవిపుంగవులు వర్షింతురు. |[పలయ మను సా_త్సికము నష్ట చేష్ట తా 
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రూపము. ఇది మదము నిద వ్యాధి (వహారము- దెబ్బ మొదలగు వానివలన గలు 

గును. ఇది దుఃఖసంబంధమున ని శృతనత్వమున నభివర్షిత మగును. 

ఇట్లు సాక్త్వికభావముల స్వరూపము కలదు. సత్తానుభూతిలో దేవా 

మున పంచభూతముల వి శేషరీతుల ననుసరించి _న్తంభాదులు కలుగుటను నాట్య 

వేదమున జూడ దగును. ఇవి సవిశేషముగా రసపోషకము లగును. సా_త్త్వికముల 

సంబంధమున నుండు కావ్యబంధములు రసోల్లాసమున నుండును. వీనిని కవులు 

కావ్యములలో బాగుగా వర్ణింప వలను. 

వ్యఖిచారిణ: 

ని ర్వేదః (పథమం గ్లానిః శంకా౭ సూయా మదః [ళమః 

ఆలస్య దైన్య చింతాళ్ళ వీడా మోహ స్మ తిః ధృతిః. 164 

హర్ష చపలతా౬౭౬ వేగ జా డస్టిత్సుక్య విషాదితాః 

గర్వొ౭౬మర్షో2వహిశ్చశ్చ మతిర్ని [దాష్యపస్మృతిః,. 165 

సుప్రిః [(పబోధళ్ళో గత్వం వ్యాధిర్శరణ మవ చ 

| తా సోన్నాదవితర్కాశ్చ విజైయా వ్యభిచారిణః. 166 

వ్యభిచారిభివముల నామసంశేత మిచట నున్నది. నిర్వేదము మొద 

టిది. ఇది పథమమె యయినను (పథమ మని సంకేతించుట సాభి పాయము. 

ఈ విషయము సమయములో నిరూపిత మగును. నిక్వేదము గ్లాని శంక 

అనసూయ మదము [శమము ఆలస్యము దైన్యము చింత [వీడ మోవాము 

సృతి ధృతి వారము చపలత ఆవేగము జాడ్యము జొత్సుక్యము విషాదము 
గర్వము అమర్హము అవహిత్చము మతి నిద ఆపస్మృతి సుష్తి వబోధము ఉ(గత 
వ్యాధి మరణము |తాసము ఉన్మాదము వితర్మము అను నీ ముప్పదిమూడును 

వ్యభిచారిభావములుగా దెలియ దగినవి. ఇక వీని లక్షణములు నిరూపితము 

లగును. 

1. నిర్వేదః 

దారి ద్య వ్యాధి దుఃఖేష్టవియోగ పరవృద్దిఖిః 

ఈర్ష్యా త త్వావబో ధాభ్యాం నిర్వేదో నామ జాయతే. | 167 

అ_న్తర్బామ్బోద్గమ ధ్యాన నిశ్వాసాళ్చ ముహుర్ముహుః 

స్వాళ్యావమాననం దైన్యం గద్గదత్వం వివర్ణ తా. 168 
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అనుభావాన్తు గదితా నిర్వేదనై రవమాదయః 
8 లి ఇ స్రీ నీచాదిషు వర్ణ్య్వజఒయం రు దితళ్వసితాదిభిః. 169 

తతా వబోధజో యోగిష్వనుపాదేయతాం [వజేత్ 

నిర్వేద మను నీ (పథమ వ్యభిచారిభావము దారిద్యము వ్యాధి 

దుఃఖము ఇష్టవియోగము పరుని వృద్దివి శషములచె గలుగును. ఈర్ష్య వలన 

గలుగును. తత్వ్వావబోధమున ని ర్వేదము కలుగును. ఇట్లు వివిధకారణముల వలన 

నిర్వేదమున నీ యనుభావము లుండును. అంతర్బాష్పోదయము ధ్యానమునిశ్వా 

సము మణుల మణిల గలుగును. స్వా తావమాననము, తన్ను తాను నిందించు 

కొనుట దైన్యము గాద్గద్యము చె_వర్ణ కిము మొదలగు నిట్ట యనుభావములు 

నిల్వేదమునకు సంబంధించి యుండునని యనిరి. (స్త్రీలలో నీచ పకృతులలో 
రుదిత శ్వనితాదులచే నిది వర్ష్యమగును. యోగిజనులలో నిది తత్వ్వావబోధ 
జన్యము కావున అనుపాచేయభావము నుదయింవ జేయును. త_త్త్వ్వజ్ఞానజన్య 

మయిన నిర్వేదము కలవారు జగత్పదార్ధము లనుపా చేయము లని భావింతురు. 

శి, గానిః 

గ్లాని రి రేచక వమన జాగ రాతిరకాధ్యభిః. 170 

ఉపవాస మనస్తాప తత్సిపాసాదిభి రృ వేత్ 

కంపానుత్సాహా వై వర్ష్య స్వేద మందపరి| కమెః. 17! 

వామ వాక్యాతిసంచార కా రా్య్యాంగ శ్వననాదిభి; 

గానిజా వ్యూనుభవా స్తే కథితా ప్యావమాదయః. 172 

గ్లాని యనునది బలాపచయము. నీరనముగా నుండుట. ఈ స్ధితి విరే 

చనము లయినందు వలన గలుగును. వమనమున జాగరణమున అరధికనంభోగ 

మున మార్గాయాసమున ఉపవాసమున మనసావమున తుత్సిపాసాదుల వలన 

గలుగును. దీని వలన కంపము అనుత్సాహము వైవర్ష్యము స్వేదము మందపరి 
క్రమము కీణస్వరము కల వాక్యము మందముగా నకిసంచారము దేహము 
కృ౭ించుట నీట్టూర్పు మొదలగు ననుభావములు కలుగును. ఈ యనుభావములు 

నింక నిట్టివి గ్లానిజన్యము లని యనిరి. 

లీ. శంకా 

చెర్యాది గహ వావాదికర్మ మ్బావాప రాధజా 

శంకా సందేవారూపా స్యాత్ సీ నీచ (పకృతి (శీతా. 113 



95 భావ|ప కాశనము 

స్వాత్యోళ్రా చ పరోశ్లేతి సా పునర్ష్వివిధా భవేత్ 

స్వరభేదో౭[ళు వై వర్ట్యమాన్య శోషోజఒవగుంఠనమ్. 174 

పొర్మ్యావలోకనం జివ్మాలేవానం చేరుకంపనం 

ఆకార సంవృతిరితి భావాః శంకానుఖా వకాః, 175 

ఆత్మోళ్టా తు పరిజ్టయా దీనదృష్టివిలోకనై ఈ 

పరోతా త్యంగచేషాభిర్వి శ్రేయా భావకోవిడె . 176 
@ లు ణా ౧-_ 

తారా పుట భూద్భృష్టీనాం వికారానింగితం విదుః 

ఆకారాః స_త్త్యజా భావా ఇతి విద్వద్శి రీరితాః. 177 

చేష్టాః స్యురంగ | పత్యంగ జనితా _న్ద్వనిమి తతః 

శంక పేరు గల వభ్యిచారిభావము చెర్యాదుల వలన గలుగు [గవా 

ణము వలన వావాదిక ర్మల వలన గలుగును. రాజాపరాధమున గలుగును. శంక 

యనునది సందేపారూవము. స్ర్రలను నీచవకృతులను ఆ|శయించి యుండును, 

ఈ శంక స్వజన్యము పరజన్యము నని "రెండు విధములు. ఈ దిగువ నిరూపించు 

భావములు ళంకానుభావకములు. స్వర భేదము అ(శువు వై వర్గము ముఖశోష 

ణము అవగుంఠనము పొర్భ్వావలోకనము జివ్వాలేవానము ఊరుకంపనము 

ఆకారగోవనము అమనవి శంక కలవాని చేష్టావి శేషములు. ఇవ్ శంకానూచక 

ములు. ఇవి యన్నియు ఆతో్యళ్సములు -న్వజన్యములు. దీనద్భృష్టి విలోకనము 

లతో నుండును. ఇవి యాత్మోత్టములు కాగా పరోత్సము తీ విధమున 

నుండును. పరులకు సంబంధించిన శరీర చేస్టితములచే ఫీనిని భావకోవిదు లీ 

విధమున (గ్రహింప వలెను. పరుల యింగితమును తారాకర్మలు పుటకర్భులు 

(భూకర్మలు దృష్టికర్మల వికారములు నూచించుటను భావవిదులు గు ర్తింతురు. 

స_త్త్వజన్యము లయిన భావము లాకారములచే నూచితము లగుట ,(పసిద్ద్ధమె. 

అంగ|పత్యంగ జన్యము లయిన చేష్ట లనిమి త్తముగ గలుగునవి యయినను నింగిత 

మును సూచింప గలవు. 

4. అసూయా 

పరస్య సౌభాగ్ర్యైశ్వర్య మేధా లీలా నము(చృమొః. 178 

అనసూయా నామ సా దూరాప రాధా న్యేషణాదిభిః 

దోష వభ్యాపన మధోముఖతా | భుకుటికృతి:. [79 
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అపదానం దృశళోరిర్ల్యా పరివ_ర్లిత వ్యక్తతా 

అవజ్షత్యనుభావాః స్యురసూయాయా ముదావతాః. 180 

అసూయ అనునది పరుని సముత్క_ర్హాసహిష్టుత. అది యితరుని 

సౌభాగ్యాతశయము ఐశళ్వ ర్యాధిక్యము మేధా ఖీలానము[చృ్భయములచే 

కలుగును. అనూయ కలుగగా దూరమారముగా నున్న పూర్వపూ ర్వాపరాధ 

ముల నన్వేషింతురు. దోష ప్రఖ్యాపనము అధోముఖత్వము బొమముడి వేయుట 

దృష్టిసారింపకుండుట ఈర్ష్యతో ముఖము వక్కకు (తిప్పుట తిరస్కారము 

మొదలగునవి యనూయలో ననుభావములుగా నుండుటను తద్విదు లుదావా 

రించిరి. 

గ. మదః 

మదో్యోపయోగా డై శ్వర్యాద్విద్యయా చాపి జన్మతః 

ఉత్తమ స్త్రీ వరివ్వంగాన్మదః సంపద్యతే నృణాం. [81 

మద్య|ోపయాగజ। _స్తేధా తరుణో మధ్యమ _స్టథా 

అపకృ్ళష్టశ్చ త_వ్యైవ కరణం వంచధా భవేత్. 1682 
2) a - 

జ్య నూ జగ 9 జ్యేషా మధ్యా కని స్టైతి త_న్యైవ (పకృతి స్త్రిధా 

అన్యదారభే వాక్యమన్య్యాం వాచం (బపీతి చ. 188 

కీక్షతే కంచిదేకం చ భుజాభ్యామవలంబ తే 

పురశ్చాలపే వాద తిర్య క్త నిదధాతి చ. 184 

ఆవిర్భూత స్వేద లేళం పార్దాదుత్చుల్ల మాననం 

అవ్య క్షవర్హం వచనం మదే తరుణనామని. 185 

స్రలద్విలం బవిగమనం వ్యావిద్దపద సంచరం 
ఖు ది 

శథమానభుజా ఇేపః కూన్యాలంబన పీక్షుణం. 186 

అవిభ_క్షపదాలాపో విస్మృతిళ్చ పదే వరే 

ఆకాశలతశం వచనం తథాకాశావలంబనం. 187 

ఇతం మధ్యమదే పో క మేవమాది విచేషితం 
థి ఆటం లు 

మదము మద్య సెవనమున గలుగును. ఐశ్వర్యమున గలుగును. విద్యచే 

గలుగును. జన్మవలన గలుగును. ఉత్తమఖస్త్రీ పరివ్వంగము వలనను సంభోగము 
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వలనను మానవులకు మదము కలుగును. ఇందు మద్యజమదమున తరుణాది భేద 

ములు కలవు. ఇతరము లందును గొన్ని విశేషములు గలవు. అవి యన్నియు 

నిరూపితము లగును, మ దో్యోపయోగము వలన గలుగు మదము తరుణమద మని 

మధ్యమ మదమనిఅపకృష్టమద మని మూడు విధములు. చెప్పిన విధమున 

మదకరణ మయిదు విధములు, మద పకృతియు 'జ్యవ్వ [పకృతి మధ్య పకృతి 

కనిష్ట పకృతి యని మూడు విధముల నున్నది. 

తరుణమదము నం ది విధానము లుండును. ఒక వాక్య మారం 

భించును. వేరొకటి పలుకును. ఒకని చూచును. మరొకని భుజములతో పట్టు 

కొనును. ముందు పాదము లాడించును వాని నడ్డముగా నుంచును. తరుణమదము 

కల వానికి చెమటచుక్కులు (పసరించును. హర్ష మున ముఖ ముత్ఫుల్లముగా 

నుండును. మాట లవ్య _కృవర్షములతొ నుండును. ఇట్టివన్నియు తరుణ మదమున 

నుండును. 

మధ్యమ మదము నందలి చేష్ట లీ విధమున నుండును. గమనము 

తొ టుపడును. మందముగ నుండును. పదసంచార మావిద్దముగ నుద్దతముగ 

నుండును. భుజముల యా తేపము _వేలాడు విధమున నుండును. దృష్టి శూన్యా 

లంబనముతో నుండును. పదాలాప మవిభ క్షముగ నుండును. తణ తణము 

మర పుండును. ఆకనము చూచి మాటలాడును. అం దాకాశమె యవలంబ 

నము. ఇట్టి చేష్టితములు మధ్యమదమున నుండుట [గాహ్యము. 

న సంజ్ఞాం లభతే గంతుం న శక్నతి పదాత్సదం. 188 

పర్లతే ఛర్లశే నిషీవతి శ్వసితి హిక్క_తే 
(త) ఏ © 

గురుకంఠధ్వని ర్నష్టస్మృతి ర ర్లరభామణమ్, 189 

పవమాదివికారాః స్యురపకృ్ళష్టమదె ముహుః 
లు 

అపక్భష్ట మదమున నిట వికారము లుండును. ఏ సంజ్ఞను గురి ంపడు, 

అడుగు వేసి యడుగు వేయుట శేని శకుడు కాడు. అపానవాయువు విడుచును. 

కక్కును, ఉమ్మును, నిట్లూర్చును, ఎక్కిళ్లు కలవాడగును, బిగ్గరగా పలుకును. 
రు య గళ 

మరచి పోవును. జక్ష్రరభాషణమున, గబ గబ మాటలతో నుండును. ఇట్టి వికా 

రము లిందుండును. 

కేచిత్స్యపంతి గాయంతి కేచిత్ కేపి హసంతి చ. 190 
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శేచిదుదంతి కేచిత్తు పరుషం (బువతె ముహుః 

ఉత్తమ పకృతిః శేతే నృత్యన్ గాయతి మధ్యమః. 191 

అదమో రోదితి వాసత్యేవం [పకృ్ళతిజా గున 

మద్య సేవన మొశరించిన వారు తమ తమ |ప్రకృత్యనుసారమున 

నిట్టుందురు. కొందరు ని|దింతురు. కొందరు పొడుదురు. కొందరు నవ్వుదురు, 

కొందరు రోదింతురు. కొందరు ముహుర్ముహుః పరుషభాషణ _ మొనరింతురు. 

బూతులాడుదుకు. ఉత్తమ పకృతి శయనించును. మధ్యమ (పకృతి నర్తన మొన 

రించుచు చిందులు వేయును పాటలు పాడును. అధము జేడ్చును, నవ్వును. ఇ ట్లివి 

_పకృతిజవ్యము లయిన గుణములు. 

విద్యా౭౬౭భిజాత్య సంస త్తి మచదే౭ను త్రరభావణం. 192 - 

అవజ్ఞాగర్భితం వాక్య నువ్చాదామప్యనాదరః 

వవమాదివికా రః స్యుర్విద్యాదిజని లే మే. 198 

విద్యాకృతముగా నాభిజాత్యసంప త్తిక్సుతముగా మద ముండును. 

వీద్యామదము ఆభిజాత్యమదము సంవ త్తిమదమున సమాధాన మీచ్చుట 

యుండదు. సరిగ నంభాషించుటయు నుండదు. ఉత్తర మీకున్న నేమియో 

పలుకుదురు. వారి మాట అవజ్ఞాగర్భితము. తిరఫాలళ మనాదార మం దుండును. 

నువ్భాదులకును వారి కడ ఆదర ముండదు. మి|తుల గూడ నవమానింతురు. 

విద్యాజనమదమ.న నిట్ట వికారము లుండును. 

ఉత్తమ (స్త్రీ రతి మదె వార్లో రాగళ్చ చతుపోః 

సౌరభ్య మంగలావగా్యా మహంమతి రనాదరః, 194 

ఏవమాదివికారాశ్చో కథితాః ఫూర్వునూరిభి: 

ఉత్తమ స్ర్రీరతిక్సుత మయిన మద మున్నపుడు వార్ష ముండును, 

కన్నులందు రాగ ముండును. దేహమున పరీమల ముండును. అవయవములందు 

లావణ్య ముండును, అవాంమతి యుండును. అనాదర ' ముండును, ఇట్ట మద 

మున నిట్ట వికారము లుండునని పూర్వ నూనుులు పలికిరి. 

తరుణాదిమదములతో దృష్టి భేదము లీ విధముగ నుండును. వారి 

దృష్టివి శేషములె వారి మదవిశేవమును గోచరింప జేయ గలవు. ఇట్టి దృష్టివిశేష 

ములతో నిట్టిమదవి శేషముల నభినయింవ వలెనని భావము, 

B(6) 
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వ్యాఘూర్మ్మ మానతారం యత్తా మోపాంతవిలోచనమ్. 195 

చతుర్విక సితాపాంగం తరుణ మదిరామదే 
ఆకుంచితో భయపుట మనవస్థిత తారకమ్. 196 

ఆకంపమానపజ్యా(గం చతుర్మధ్యమదే భవేత్ 

నిమేపో న్మే షవికృతమ_న్హర్షర్భిత తారకమ్. 197 

అధో౭౬వలోకనం చతురధమే తు మరే భవేత్ 

ఓవం మదపికారాళ్ళ కథితాః పూర్వనూరిఖభిః. 198 

మదిరాక్ళత మయిన తరుణమదములో కను (గుడ్లు తిరుగుచుండును, 

నే|తముల (పాంతభాగములు జామ జామములై యుండును. నే తాపాంగములు 

వికసితములై యుండును. మధ్యమ మదమునందు కన్నుల పుటములు రెండు 

నాకుంచితములై యుండును. తారక లవ్యవస్థితము లై యుండును. పమ్మాగ 

భాగములు కంపితము లగును. ఇట్టివి నే తకర్మ లందలి విశేషములు. అధమ 

మదము నందలి రీతి యిట్టుండును. ఇందు న్మేతములు ని మేషములతో నున్మేష 

ములతో వికృతములుగా నుండును. కనుగుడ్లు లోలోన తిరుగుళ్లు పడు 

చుండును. అధోవలోకన ముండును. ఇట్టి వికారము లీ విధముగా నుండునని 

పూర్వునూరులు నిరూపించిరి. 

6. (శమః 

|శమో వ్యాయామ నృతాధ్వ మెథునాది ని షెవణా 8 

అంగమర్లన నిశ్వాస పాదసంవాహ జృంభణై 8. 199 

మందయానేన సీత్కారముఖ నేతవికూణనై ః 
ఏశతై 8 |శమస్యానుభావః కథ్యతే కావ్యనూరిభిః. 200 

(శమ మిచట లతీత మగును. వ్యాయామము వలన నృతాచరణము 

వలన మాగ్గాయాసము వలన సంభోగాచరణమున ఇంక నిట్టివాని వలన [శమము 

కలుగును. |శమమునకు సంబంధించిన యనుభావము కీ విధమున నుండును. 

అంగమర్దనము నిశ్వాసము పాదసం వాహనము ఆవలింతలు మందగమనము నీత్కా 

రము ముఖవికూణనము నేతవికూణనము. కావ్యవిదు లగువారు [శమమున కను 

భావము లిట్లు నిరూపించిరి. 

7. ఆలన్యమ్ 

స్వభావ భేద సాహిత్య వ్యాధి గర్భాదిభిర్భ వేత్ 

ఆలస్యం తచ్చిరశ్ఫూల జృంభ౯ాతి విమర్లనై_ః. 201 



[వథమాధికారము 49 

సృంభేన గా తమనసోః (స్త్రీ నీచాదిషు వర్ష్య లే 

సర్వ|త కార్య పద్వేషాన్ని[దా తంది నిషేవణాత్. 202 

శయనాసనరాగేణ వర్ణోో౭-సా వితరేషు తు 

ఆలస్యలక్షణము దీనిలో నున్నది. “మందోద్యమత్వం ఆలస్యం” _ 

పనులలో మాంద్య ముండుట. ఈ ఆలస్యము న్వఖావముననె కొందరికి కలుగును, 

ఖేదమున గలుగును. సౌహిత్యమున జనించును. వ్యాధి వలన గలుగును. గర్భా 

దుల వలనను గలుగును, ఇట్లాలస్యము కలుగగా తలపోటు ఆవలింత కన్నునులు 

ముట లుండును. గాత్రమనస్సుల _న్తంభమున దినిని (స్త్రీఅ యందును నీచాదు 

లందును వర్ణింప దగును. ఇతరులందు దీని కార్య పద్య్వెషమున వర్ణింప దగును, 

నిదామాంద్య నిషేవణమున నిరూపింప దగును. శయనాన క్తి కూర్చొను 
నభిలామలు కూర్చు దగును. 

8. దైన్యమ్ 

దె న్యమౌెత్సుక్య దార్గత్య చింతాహ్ఫ తాపసంభవం., 20కే 

అనుభావళ్ళిరళూూల శిరో వ్యావృ త్తి ధూననై ః 

దేహోపస్క్రరణ త్యాగాద్గా (తగారవతో భవేత్. 204 

దైన్య మౌత్సుక్యము వలన గలుగును. ఇష్టము లభింప లే దను తవా 
తవా, రణరణకత నొత్సుక్య మందుడు. దైన్యము దెొర్గత్యమునను గలుగును. 

చింత వలన గలుగును. వ్యాదయతాపమున గలుగును. తలపోటు తల తిప్ప 

తలయూపు దై న్యానుభావములు. దై న్యము కలవారు 'దేహోలంకారము చేసికొనరు. 

శరీరము బరువుగా నున్నట్టు భావింతురు. 

9. చింతా 

ఐశ్వర్య| భంళ దారి ద్యాదిష్ట| దవ్వాపహోరతః 

గా య CTY విత ర్కాత్మా భ వేచ్చింతా సృ తేరన్యా (వతీయతే. 

నిశ్వా _సళ్వొపి సోచ్చాావై రధోముఖ విచింతనై 8 

సంతాపశూన్యచి_త్తత్య కార్భా్యాకాశావలోకనై *. 206 

ఏవం చింతానుబావాస్తు కథ్యంతే కావ్యకోవిదై ౪ 

చింత వితర్కాత్మకము ఇది సృతికన్న వేగుగా నుండును. ఐశ్వ 

ర్యము నళింపగా దారి ద్యము కలిగినందు వలన నిది కలుగును. ఇష్ట దవ్యము 
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నిశరులు వారించి నందు వలన గలుగును. చింత కలుగగా నీ యనుభావములు 

కలుగును, ఉచ్చా్యాసనములు ళల నిశ్వాసము అందు బహులముగా నుండును. తల 

ముఖము వాల్సి కొని విచింతన మొనరించుట యిం దుండును. సంతాపము 

వలన చిత్తము శూనరముగ సుండును, కార్భసను కల:గును. ఆకాశావలోకనము 

లుండును. కావ్యకో విదులు చింతానుభావము లీ విధముగా నుండుటను నిరూ 

పించిరి, | 

10. (పీడా 

౬ అకార్యకరణాజ్ఞాన గుర్వాజ్ఞాది వ్యతి|క్రమాత . 207 

అనీర్వాహో త్పతిజ్హయాః త్యాగ భూయో నుతావపత; 

| వీడా తదనుభావాః స్యురుర్వీ లఖన చింతనం, £08 

ముఖావ నృ్రమళా౭వ్య క్షవచనం నఖక_ర్తనం 

వస్తా 9ంగు లీయకస్పర్శో దూ రాబేవావకుంఠనమ్. £09 

అనిర్గ మో బహిః క్వాపి సర్వ| తావ్యనవస్థితిః 

(వీడ యనునది లజ్జ. సిగ్గు, అకార కరణమున నిది కలుగును. అజ్జ్హ 

నమున గలుగును. గుర్వాజ్ఞ మొదలగు వాని వ్యతి[కమమున గలుగును. చేసిన 

(పతిజ్ద నిర్వహింపనందున నుదయించును,. [ఏతిజ్ఞాపరి త్యాగమునను గలుగును, 
= యూ 2 | 

మణుల నుఅల ననుతాపము పొందుట వలన నిది కలుగును. ఇట్టి (వీడలొ ని 

చెప్పునవి యనుభావములుగా నుండును. కాలితో నేల గీకుట చింతనము వఎఖము 

వంచుట అవ్య క్రవచనము గోళుగిలుకొనుట మాటి మాటికి కట్టు వస్త్రము నైట —0 య ౯౧ 6) ౬... 

వెలియుంగురము నశించుట రూరనునుండియె యవకుంఠనము వేసికొనుట & ఎలి 
చవైట సర్లుకొనుట యిలు గడప చాటి వెలుపల కచ్చటికి వళక పోవుట ఏ స్థల సా 

౮౧ cr, 

మున గాని సరిగానుండ కుండుట యనువవి యిం దనుఖభావములు. 

11. మోహ; 

మోవాళ్ని త్తన్య ళూన్యత్వం పూర్వ వై రన్న ల రృదాత 210 

దె వోపఘాతా నార్చిత్చ ర్యా దయా చాప (హోరి 

ఆ వేగా త్తత్చతీకారవిహ శే రెవ మ_ద్భ వేత. 911] 

ని శృష్టళా [(పపతనం వై వర్జ్యం దెహఘూర్దృనం 

స'ర్వం[దియ[పమోహాళ్చ నిళ్వాసో నష్ట సంజ్ఞ తా. 912 
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మోవాస్య కథితా సద్భిరనుభావాః స్వరూపశః 

మోవా మనునది చి తమునకు గలుగు శూన్యత, అది పూర్వవైర 

స్మరణము వలన కలుగును. మదాతిరేకమునను గలుగును. దె వోవఘాతమున 

గలుగును. మాత్సర్యము: న గలుగును. భయమున గలుగును. (పహారమున 

గలుగును. ఆవేగమున త త్పతీకారవినాశమునను గలుగును. ఇందివి యనుభావము 

లుగా నుండును. నిశ్చేష్టత |ప్రపతనము వివర్ణత ఒడలు తిరుగుట నర్వేం|దియ 
రి to 

[పమోవాము నిళ్వాసము నష్టసంజత అనునవి మోహయమున  కనుఖావము లని 

తద్విదులు స్వరూవమున నిరూపించిరి. 

12. స్య తిః 

'దేశకాలోపయుకానాం సుఖదుఃఖానువంగినాం., 218 

చరవిస్మ త వస్తూనాం సర్హెరణం స ఫ్ర రుచ్యత 

దెఃస్థ్యాన్ని|దాకయా (దాత్యాః (పహరా త్పళ్చిమాదపి, 214 

చింతాయా ముహురభ్యాసాత్సమాన|శుతిదర్భనాతీ 

భవే_త్రదనుభావన్తు భూనమున్నమనం ముహుః. 215 

ఉద్వావానం చ శిరసః సద్భ శస్వావలోకనం 

వార్ష శ్చ శిరనః కంపః కథితో రసకోవిదై 8. 216 

స్మృతి యనునది యనుభూతార్థస్మృరణ ము. నుఖదూఖములతోో సంబంధ 

ము కలవె ఆ యా దేశములం చా యా కాలములం దుపయు కము లయినను 

చిరకాలముగా వీస్మరిం చిన యా యా పదార్థములను స్మరించుట సతి 

యగును. చౌః స్యమున నీ స్మృతి కలుగును. దువ మగు విపరితనితి కలుగగా 
థి రు G 

పూర్ణ మనుభవించిన సుఖమయ సన్ని వేశములు గుర్తుకు వచ్చును, నిదా 

నాశమున నిది కలుగును. రాతి (పథమ (వహరములో మొడటి జాములో 

తుది జూనులో స ఖతి కలుగును. ముహుర్ముహుః చింతాభ్యాసమ.నను సతి 

కలుగును. సమాన శవణమున సమానదర్శన మున నిది కలుగును. ఇట్టుదయి౦చు 

స్మృతిలో నివి యనుఖావము లగును. మాటి మాటికి భూనమున్నమనము 

రిరమునూపుట సమానమును చూచుటహర్ష ము శిర౭కం వనము-ఇట్టి వనుభావము 

లనీ రసకోవిదు అనిరి. 
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138. ధృతిః 

Eh ర్యాద్యిజ్ఞానతః ఇ శిచాచారాచ్చ గురుభ క్త తః 

(శుత పభావతో (వడాన్నానాగ్రాపే ర్భవే త్సతిః. 217 

(పియా పియావికారిత్వం తదాత్వోచితకారితా 

అ(ప్రాప్తాతీతనష్టానా మలా భీఒనభిళోచనం. 218 

ధృతి యనునది థిరత. అది శార్భమున విజ్ఞానమున శౌచాచారమున 

గురుభ క్రి వలన గలుగును. సావధానముగా వినిన దాని (పభావమునను గలుగును, 

వీడావి శేషమున గలుగును. నానార్గ|పా_ీ వలనను గలుగును. ఈ ధృతియం 

దీ యనుఖావము లుండును, [పియ[పాప్రిలో గాని యపియ(పావ్లీలె గాని 

నిర్వికారముగా నుండుట, త_తత్సమంుమున నము చితములయిన కార్యముల 

నాచరించుట, అ|పొ_ప్పములు అతీతములు నష్టములు లభింపక పోయినను చింత 

వడకుండుట అనునపి యిం దను భావములు, 

14. హరః 
ల్సి 

వార్తో మనః పసాదః స్వాదీప్సి తార్లో పసంగమాత్ 
ర య 

ఇష్టసంగమనా ద్దేవ గురు భర్త |పసాదతః. 219 

అభిరూపోపభో గాచ్చ జంధుతృప్తేః సుభోజనాత్ 

అచిం త్యెష్టార్పనంప శే రాయతే సర్వదా నృణామ్. 220 
ల అ టు 

రోమాంచాలింగన స్వేద * లలితై కరతాడనె 8 

నెత్రవక్సపసారై శృ భాషితెర్మధుశై రపి. వవ] 

త్యాగదాన పబం ధై 8 స్యురనుభావాస్తు వార జాః 
6౬... —0 యె 

హర్ష మన్నది మనఃపసాదము. ఇది కోరుకొనీన పదార్థముల 

(పా_్త్ వలన గలుగును. ఇష్టసంగమము వలన గలుగును, బెవపసాదమున గురు 

(పసాదమున థ్ ర్త [పసాదమున కలుగును. అభిరూపము తనకు తగినది. అట్ట 

దాని యుపభోగమునను గలుగును. బంధువులకు గలిగిన తః ఫీ వలన, బంధువుల 

వలన గలిగిన తృ ప్రి వలనను హర్ష ము గలుగును, ఇష్టమ ఎ్రహైనము భుజించి 

నందునను గలుగును. అనుకొనిన యిష్టూర్హ ముల సంపా చి వలనను గలుగును, 

మానవుల కెల్లప్పు డి విశషముల వలన నీ హర్ష ముఎవముంచును. దిని యను 

భావములు రోమాంచము ఆలింగనము స్వేదము లలితముగా కరతాడనములు 
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నే|త|పసాదము ముఖ [పసన్నత మధురభాషణము అధికముగా త్యాగము 

దానము అనునవి వార్త జన్యము లయిన యనుభావములు. 

15. చపలతా 

చాపలం| పాతికూ ల్వేర్హ్యా మత్సరద్వేవ రాగజమ్. 299 

అనుఖావో ౭ విమృశై గవ తాడనం బంధనం వధః 

భ_ర్హ్సృనం దండ పారువ్య మవమానాది కథ్య శె. వి2$ీ 

చపలత యనగా చంచల స్వభావము, [పాతికూల్యమువలన, ఈర్ష ర 

వలన, మాత్సర్యమువలన, 'ద్వేషమువలన, రాగమువలన చాపలగము కలుగును. 

అవిశ్ళకముగా కొట్టుట, బంధించుట, వధించుట, భేదరించుట, దండించుట పరు 

షముగా మాటాడుట, అవమానించుట మొదలగునవి యిందలి అనుభావములు. 

16. ఆవేగః 

ఆవేగస్తు మహోత్న్వాత వాత వర్థాగ్ని కుంజ రాత్ 

[పియాపియ [శు లేళ్చాపి వ్యసనాఖివాశై రపి. 294 

ఉలాా_శని|పవతన చం దనూరో్యోప రాగతః 

కెతుదర్శన భూకంపాదిభిరుత్చాత ఉచ్య శే. 225 

స వర్షని యో వె వర్ష్య థయ విస్మయ సం|భమైః 

విషూ దాదై మన స్యన సర్వాంగోత్కంపనై రపి. 226 

త్వర్శితె గమనై ర్వ|సాచ్బాదనై రవగుంఠనై_ః 

నె తావమర్ష నై ర్వాశజనితం వర్ష యుద్బుధః. 2297 

ఛ|తాది| గహణాచ్చన్నా [శయసర్వాంగపీడనై ః 

ఆపీడధావ నై రాహుస్వ న్తికోత్కటికాన నె 8, 228 

కిరో౭.వనమనై 8 శీ ఘగశై ర్వ ర్థ్యేత వర్ష జమ్ 

అతి కాంతప దై రంగధూన నై ర్యుజన గాః. 929 

వాప్పజ్బృంభణసిశ్వా న్న రభి నేయో౭_ గ్ని సంభవః 

షశ్చాద్విలోకన _స్హంభ భయ వేపథు విస్మయెొః. 280 

కుంజర| భమజో భావ్య _న్వ్వర్శితె రపసర్పతై ః 
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వస్తా)భరణదానా శుపులకాలింగనాదిభీః. దివ్రీ] 

అభ్యుజ్ణా నేన వర్ణ్య్యో౬యం |పియ|శవణజో బుధె 8 

విలాపా|క్రంద భూపాత కరిదేవిత ధావితె 8. బవ9 

అ|పియ(శుతిజో వర్ణో విష్వమైః పరివర్తనై 8 

గజ వాజి రథారోవా కసా(న్ర [(గహాధారళై॥. వల 

క తువ్యసనజో వర్షః సహసాఒపషకమాదిఖీః 
ఏవమవషవిధో చే స వెళ వం, ఛభమాణతంక' 284 ఏవమష్ట వి పాయ ఆవగః సం భవాత్చ 8. 

ఆవేగ మెనిమీది విధములు. ఉత్పాశజము, వాతజము, వర్త జము, 

అగ్ని జము, కుంజరజము, [వ యజవ్యము, అ పియజన్యము, క తువ్యసనజన్యము, 

నని. ఈ యంశ మీ (పఘట్టకారంభమున అతీత మయినది. ఆవేగము మహో 

త్వాతము వలనను వాత మునను వర్షము వలనను అగ్ని వలనను కుంజరము 

వలనను (ప్రియ ళుతి వలనను అ పియ శుతి వలనను శ|తువు వలన గలిగిన వ్యసన 

మున నభిఘాతము కలుగుట వలనను గగంగును. వీని స్వరూప మిట్లు గుర్తింప 

వలను. 

1. ఉత్సాతజన్యము: ఉల్కాపాతము అశనిపాతము పిడుగుపాటు 

చం|ద|గవాణము సూర్య గవాణము కెతుదర్శ్భనము భూకంపము మొదలగు 

వాని వలన నుత్సాత ముదబుంచును. ఇబ యు శత్వాతమును వె వర్ణ రము 
రు = రు 

భయము విస్మయము సం|భమమ.లచే వర్ణి ౦వ నగును. 

2. వాతజనితము నీ విధముగా వర్చింప వలెను. విషాదము వై మన 

స్యము సర్వాంగములందు గలుగు నుత్క_ంపము త్వరితగమనము వ న్రాచ్చాదనము 

అవగుంఠనము నే తావమర్లనము ననువానిచే బుధులు వర్షి ౦వ దగును. 

లి, వర్ష జా వేగము: ఈ యావేగమునందు ఛ్యతాది గహణము వై 

కప్పుకల (పదెళముల న్నాళశయించుట సర్వాంగములను ముడుచుకొనుట చెదు 

రుగా పరు గెత్తుట బాగావులను స్వ సైకాకృతిగా కూర్చుట గొంతుకూ ర్పొనుట 

తలవంచియుండుట శ్రీ ఘగమనము వర్షి 6వ దగును. 

గే అగ్ని జన్య మగు నావెళకుకు సదము లె_త్తి యె తీ వేయుట 

శరీర మవయవములు విదల్బుట వ్యజనము నత్డముగా నుంచుట బావము లావ 

లింతలు నిశ్వానములు మొదలగు వానిచే నవివయిం:. వలెను, 
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5. గజ| భమణజన్య మగు నావేగమును పశ్చాద్విలోకనమున నిశ్చేష్ట 

తాత్మక మయిన _స్హంభమున భయమున కంపమున విస్మయమున వేగమున నగు 

నపసర్పణమున నభినయింప దగును. 

6, (పియ శ్రవణజన్య మగు నావేగమును వ(న్ర్రదాన మాభరణదాన 

మ|శువు పులకము లాలింగనములు మొదలగు వానిచే నభినయింవ వలెను. లేచి 

యెదురొనుటచే నభినయింప దగును. 

7. అ[పియజన్య మయిన యావేగమును విలాపము ఆ(క్రందనము 

భూనిపాతము పరిదేవితము పరుగాత్తుట విషమపరివర్త్శనములచే నభినయింప వలెను. 

ఏడుపు 'పెద్ద యేడువు "పెద్దబొబ్బల 'యేడుపులు విలాపాదుల యర్ధములు. 

ర, శ|తువ్యసనజన్య మగు నావేగమును గజారోవాణాశ్యారోవాణ 

రథారోవాఢములచే నభినయింస వలెను. శ స్త్ర గహణమున అ స్త్రధారణమున 

నభినయింపవలెను, వేగముగా రంగము నుండి తొలగుట నభినయింప వలెను. 

ఆ వెగము సం భమాత్శకము. దీని నిటవవిధముగా [గహింపవలను. 
యలు 

16. జాడ్యమ్ 

జాడ్యమ।| పతిప_త్తిః స్యాత్సర్వకా ర్యేషు సర్వదా 

ఐ 9 ఆ 2 3 వియాపియ(శుతె _స్త త్తదర్శనై ర్వ్వ్య్యాధిఖి ర్భవెత్. ఏలిల 

సుఖదుఃఖావి వెకిత్వ మిష్టాని ష్టాన భిజ్ఞ తా 

తూప్టిమ|పతిభా చాల్సో రనిమేషో ౬న వేకణమ్. 286 

అభాషరణాం పొరవళ్య మృతె రాడ్యం నిరూపష్య లే లం 

జాడ్య మనునది జడత. దీని నప్రతిప త్తి యందురు. గు ర్రింపు 
లేకుండుట. బ్లానాభావము, సర్వకార్య్యవము లందును సర్వసమయములందు నీ 

య ప్రతిపత్తి యుండుట జాడ్యము. ఇది (పియ [శవణమున గలుగును. అపియ 

శ్రవణమున గలుగును. [పియా[వియదర్శనమునను వ్యాధుల. వలనను గలుగును. 

సుఖమని దుఃఖమని గుర్తింప లేకపోవుట, ఇష్టమని యనిష్టమని (గ్రహింప 

కుండుట, ఊరకనుండుట, . అ| పతిభతమున - నుండుట, . అని మేషస్థితి, ; అదర్శ 

నము, భాషింపకుండుట, పారవళ్యము నను వానిచే జాడ్యము నిరూపింవ దగును, 

B(7) 
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17. బౌత్సుక్యమ్ 

జొత్సుక్యమీష్టవిరవో _్రదనున్మ్భృ తిదర్భ నాత్. 297 

చింతయా ని దయా శయా్యభిలాపాడ్గా తగారవై ః 

వర్ణ € సమ్య గౌత్సుక్యం త్వరానిశ్వసితాదిభిః, 288 

జెత్సుక్య మొక తవాతవా. అది రు.వ్షవిరవామువలన గలుగును. 

తదను స్మరణము వలన గలుగును. తద్దర్శనమున గలుగును. చింతచే నిదచే 

శయా్యాభిలామమున గా | తగారవమున 'నౌత్సుక్యము వర్ణిత మగును. త్వరానిశ్వ 

సితాదులచే నీ యౌత్సుక్యము సమ్యగ్వర్షిత మగును. ఇట్టి వానిచే వీని నభివర్ధిం 
చుట యభఖినయించుట యు కము. 

10. విషాద; 

కార్యాని_స్తరణాత్ దైవాద్యా రప_తై రాజదోవతః 

చౌెర్యాది| గహణా ద్విఘ్నా ద్విషాదో నామ జాయతే. 289 

జ్యేన్థ మధ్య కన్నిమెషు స (తిధా కథ్యతే బుధై 8 

సవోయా న్వేషణా పొయచింతాది జ్యేష్టతో భవేత్. 240 

వెమనన్య మనుత్సాహో విమ; శయ్యా చ మధ్యమే 

ధ్యానశ్వసితమూర్శ్భాదిః కనిష్యూనాం నిరూప్య తే. 24 1 

విషాద మిచట లతిత మగును. కార్యనిర్వవాణము కుదురనందున 
వీమోదము జనించును. దై వము వలన విశిష్ట మగు నావదవలన నిది జనించును, 

రాజదోషమున నిది జనించును. తానొసరించిన చౌర్యుము. నితరులు [గహింపగా 
నిది యుదయించును, ఇట్టి యీ విషాదము “జ్యేవ్ట మధ్యమ కనిమ్షులం దను గతమె 
మూడు విధముల నుండుటను బుధులు నిశ్రైశించిరి. 'జ్యవ్టవ్య కి గత మయిన విషూ 

దమున సహవాయాన్వేషణము ఉపాయచింతనము మొదలగు నవి యుండును. 
మధ్యమగత మయిన విషాదమున వైమనస్యము విఘ్నముల వలని యనుత్సా 

హాము శయనించుట యుండును. కనిష్టగత మయిన  విపాదమున ధ్యానము 
నిట్టూర్చుట మూర్చ మొదలగునవి యుండును. 

19. గర్వః 

గర్వో విద్యాబలై శ్వర్య వయో రూప ధనాదిభి; 
తమను త్తరదానేన కూన్యాలో కె రభావకై 8. or. 



[పథమాధికారము ర్ట] 

ఆశి తేమ్వప్యవజ్ఞా నా ద్దోర్ర యాంగావలోకనాత్ 

అనూయా2౬మర్ష పారుష్యూపవోసగురులంఘనై 8. 248 

అకారణా దధి జేపాద్గా| తాణాం విక్భతై ర్వదేత్ 

గర్వ మనునది విద్యాధిక్యము వలన బలమున్నందున ఐశ్వర్యము వలన 

వయః] పాభవము వలన రూపాతిశయము వలన ధనాదుల వలన గలుగును. గర్వము 

సూచించు ననుభావము లీ విధమున నుండును. గర్వము కలవారు సరిగా నదు 

_త్తర మీయరు. శూన్యాలోకనము అనంభావణము ఆశితుల విషయమున గూడ 

తిస్కారము తన భుజములను చూచుకొనుట తన చేవాము నవయవములను పరి 
శీలించుకొనుట అనూయతో నుండుట అమర్హ ము పారుష్యుము అపవోసములతో 

నుండుట గర్వానుభావములు. గురువుల నుల్లంఘించుటయు నిం దుండును. 

అకారణాధి తేవము లిం దుండును. గా తవికారము లిం దుండును. ఇట్టి వాని 

చి గర్వము నిశ్చయింప నగును. 

20. అమర్ష 

(పతి కియుచ్చ్భా2ఒమర్హ ః స్యాద్వి దై గశ్వర్యబలాధి క 8. 24 4 

ఆతి ప్పస్య సభామధ్యఒవమానం గమితన్య వా 

శిరః (ప్రకంపన స్వేద ధ్యానోపాయ గవేష్మణెః. 245 

ఉత్సాహావ్యవసాయాదై ౮ ర్వర్ణి్ట౭_ సౌ రనకోవిదై ః 

అమర్ష యనునది [పత్మికియ నాచరింపవలె నన్న భావముతో 
క + ౪ OK న 

నుండును. విదై ్యళశ్వ ర్య బలా ధికులతా స్సర్ల 'ెట్టుక్ “నుట, సభామధ్యమున 

నాజి ప్లు డయిన వాని కమర్ష కలుగును. అవమానము పొందిన వాని కిది కలు 

గును. రనకోవిదు లమర్ష కలవానికి ళిరఃకంపనము స్వేదము ధ్యానము ఉపా 

యాన్వేవణము ఉత్సాహము (పయత్నము మొదలగు వానిని వర్ణింప వలెను, 

21. అవహిత్తమ్ 

అవహితళ్తం భయ! వడాధార్థ్య కౌటిల్య సంఖ వమ్,. | 946 

శూన్య సీతం కథాభంగో మిథ్యా ధైర్యం తదితణం 

అంతర్చ్యు థా బహిర్గర్వభావ సత్యవహిశ్తజాః. 247 

అవహిత్ల మనునది యాకారగోపనము భయము [వీడ దార్హ్యము 

కెటిల్యముల వలన గలుగును. ఇందనుభావములు ఖూన్యసి్థితము (ప్రకృత [పన క్తి కి 



రిల. భావ [పకాశనము 

భంగము కలిగించుట మిథ్యాధ్రై ర్యము మిథ్యాసమితణము అంతర్వ రథ బయటికి 

గర్వభావనము అనునిని యవహిత్లజన్యము లగు ననుభావము లని (గహింప 

దగును. 

నది. మతిః 

నానాళాస్తా9ర్థసంపన్నా మతిః స్యాత్ శుతధారిణి 

సంశయశ్చేదనై ౪ శిష్యహితాధానార్థ దర్శనై 8. 948 

వర గ్లే చి త్తసంతోషాద్విదగ్దవ్యవవోరతః - 
౯? జాం (థు 

మతి యనునది నానాశాస్తాగర్ణభావనమ.న జనించును. శాస్త్ర వాదము 

లందు (గ్రహించిన విషయములను బహు[ళుతుల నుండి వినిన విషయములను 

బాగుగా ధారణముచేయగల శక్తి యీ మతిళో నుండును. ఈ మతిని సంశయ 

చ్భెదనవి ధానముల వర్షింతురు. శిప్యహితము సంపొదించుట క్రై తగిన యర్థముల 

(పదర్శనములచే వర్ణింతురు. చిత్తసంతోవమున _ విదగ్గవ్యవహోరమున నీ మతి 

సూచిత మగును. 

శిరి. నిదా 

నిదా మద (శమ గ్లాని దెర్చ్భల్యాలన్య చింతనై 8, 249 

అత్యాహారాదనళనదుః ఖకోకాది భిర్భ వేత్ 

తాం గా|తగారవై రత్తోర్నిమీలన విఘూర సె 8. 250 
6 ౯3 £9 — 

నిశ్వాస జాడ్యజ్భం౭భా థీ. విమ రై ర్వర్గ యే త్కవిః 

నిద యనునది చి త్తనిమీలనము. ఇది మదవం (శమము గ్లాని దౌర్చ 

ల్యము ఆలస్యము చింతనములచె గలుగును. అత్యాహోారము న గలుగును. అనశన 

మునను ఆవోరము లేనందున గలుగును. దుఃఖమునను గలుగును. శోకాదులచేగలు 

గును. ఈ నిదను గా|తగారవమున శర్రీరభావమున వర్ణింప వచ్చును. సెతనిమీ 

లనమున సూచింపవచ్చును. నేేతముల విఘూర్జనమునను వర్ణింప వచ్చును. 

విశ్వాసము జాడ్యము జడత జృంభ కన్నులు నులుము కొనుట మొదలగు వానిచే 

నిద్రను కవి వర్ణింప వలెను. దేవామున పురీతతనాడితో మనస్సం యోగము నిద. 

24. అపస్య్మారః 

అపస్మారో మవోభూత పిశాచ (బవ్యార కసామ్ . 0౮ Wt fh -—a 



[పథమాధికారము ర్ఫ్రీ 

[గహణానుస్థు ఎకో శూస్యశ్శశానాగార 'సవనై ః 

కాలాతి కమణా దాతువ షమమ్య్యూ దశు చిత్వతః. 9552 
ది 0 

జాయతే సతు నిశ్వాస _స్తంభ స్ఫురిత కంపిశతె ః 

ఫేనవక్షిత్వ పతన జిహ్వాలేవాన ధావనై 8. బిక్కి 

స్వేద కంఠోద్దతారావ వికటా_తెర్నిరూప్యతే 
ఏ a 

అపస్మారము భూతా వేళనమున గలుగును. పిశాచా వేశమున గలుగును. 

[బివ్మారతో| గహాణమున గలుగును. మవోభూతాదుల | గవాణానున్మరణమునను 

గలుగును. ళూన్యశ్తిశానమున సంచరించినను శున్యభ వనము లందు నివసించినను 

అపస్మారము కలుగును. కాలాతి కమణమున గలుగును. ధాతు వై షమ్యమున 

గలుగును. అశుచిగా నున్నందున గలుగును. అది ని శ్వాసము నంభథము స్సురి 

తము కంపితములచే గలుగును. దీలి నీ యనుఖావములచే నూచింప వచ్చును. 

ముఖము నందలి నురుగు పతనము జివ్వోలేహనము ధావనములచే నిరూపిత 

మగును. స్వేదము కంఠము నందలి యుద్దతధ్వని వికటమయిన దృష్టి యను 

నపవీియు నపస్మారనీరూపక ము లగుటను తదఖి జ్ఞులు నిరూపించిరి. 

నిర్. విబోధః 

విబోధః ళబ్ద సంస్పర్శ భీషణ స్వప్న దర్శనై_ః. 254 

నిదాచ్చేదా తథాహారాపరిణామాది ఖి ర్భవెత్ 

భుజా ఇపాంగవిస్ఫ్సోట జృంభణాక్ష్యవమర్శనై 8. బి55 

శయ్యాత్యా గన వర్జ్యోయం [గ్ వాంగవలనాదిఖిః 

విబోధము చేతనావా_ప్తి. శబ్దము వలన నంన్పర్థనమువలన ఖీషణ 

స్వప్నదర్శనమున ని[దానాశనము వలన ఆహారము సరిగా జీర్ణము కానందున 

విబోధము కలుగును. దీని యనుభావము లిట్లున్నవి. భుజా ఇెపము అంగవిస్ఫో 

టము, ఒడలు విణిచి కొనుట ఆవలింత కన్నులు నులుముకొనుట శయ్యా 

త్యాగము మెడమలచుట అంగవలనము మొదలగు వానిచే విబోధము నూచిత 

మగునటు కవులు వరింప వలెను. 
గు ణు 

26. ను పః 

సుప్రిర్ని[దాసముళ్రా స్యాత్తాం మందాక్షిమీలనై 8. 256 



bh భావ పళా+శనము 

స్వప్నరుచ్చానన్ శ్వానె రిం|దియాస్పందినై రపి 

స్పర్శానభిజ్ఞ తా చేష్టావెధుర్యా చై కళ్ళ వర్ష యేత్. గ్? 

ను_ప్తి స్వాపము నిద్రవలన గలుగు నవస్థ. దీనిని మందమందముగా 

నుండు నే తనిమీలనములచే నిరూపింప వలెను. స్వప్నములచే నిరూపిత మగును, 

ఉచ్చ్వాస నిశ్వాసములచే నిశ్చలేందియములచే నిరూపింప దగును. సు ప్తి ననుభ 

వించు వారు స్పర్శమును గుర్తింపజాలరు. చేష్ట లొనరింప లేరు. స్పర్శా 

నభిజ్ఞత చేష్టావ్వై ధుక్యము మొదలగు వానిచే సున్తి నఖీనయింప నగును. 
re) 

న. ఉగతా 

పు[త మిత కల తాది దోహాదేవే (గతా ఖ్ వేత్ 

త| తానుభావోఒతి కూరవధ బంధన తాడనై 8. వర్ర్రి 

ఉగత యను భావము పుత మిత కల(్రాదుల కితరు లొనరించిన 

[(దోహమున గలుగును. ప్వుతమితాదు లొనరించు దోవామునను ఉ|గత గలు 

గును. అతి కూరము లగు వధ బంధన తాడనాది విశేషము లిం దనుభావములుగా 

నుండును, 

సతి. వ్యాదిః 

వ్యాథిః స్యా దేశకాలాది దోవ వ_షమ్య సంజ్ఞా వా 

వ్యాధిర్జ్వ రాత్మా 'ద్వేదా స్వాదుష్ట వీత విభాగతః. 259 

వీరః కంపాంగనంకో చ ముఖశో షూస్యకూణనై 8 

పరిదేవిత రెమాంచ వానుసం చలనాదిభిః. 260 

వర వ లే౭|త సదావాసు భూశయాం పరిదేవితె 8 
లం 2 భఖ a 

వికి ప్పబాహుచరణవ। సెః రీతాభిలావతః. 261 

శీతానులేవనోతో్క్కోశర శికణతయోచ్య శే 

వర్ష లవ్యాధి సామాన్యం గా త నంకాన్యకూణనై ౭. 262 

శ్వాస శ థాంగతో తో్కోళ (ససాత నునితాదిభిః 

వ్యాధి జ్వరరూపము. దెళకాలాదుల షమంము వలన గలుగును. 
వ 

6౬. లి 

జ్వ రాత్మక మయున యో వ్యాధి రండు విధముల నుండును ఉప్పజ్వ రాత్మక 

వ్యాధి, ఫీత్రజ్వ రాత్మృక వ్యాధి యని. శికంకంపము అంగసంకోచము ము ఖశోవము 



[పథమాధి కారము ర్ర్ 

ముఖకూణనము పరిదేవితము రోమాంచము దవడల సంచలనము మొధలగు 

వానిచే శీతవ్యాధి వర్ణిత మగును. దాహజ్వరము భూశయ్యా పరి దేవితములతో 

వర్ణిత మగును. బాహువులను చరణములను వస్త్రములను ఇటు నటు వేయుట 

కీతాభిలావమమున నుండుట శీతానులేపనము కేకలు వేయుట కన్ను లర 

బడుట అనువానితో నుండును. గా|త_స్హంభము ముఖకూణనము శ్వాసములు 

శ్లథాంగత  శేకలువేయుట కన్నులు జారపయుట మూలుగుట మొదలగు 

వానిచే వ్యాధిసామాన్యము వర్ణిత మగును. 

29. మరణమ్ 

మరణేత్వభినయో నా స్రీత్యేతత్కా-ప్యే న బధ్యశే. 269 

మరణం తద్విధా వ్యా భరభిఘాతాచ్చ జాయతే 

ఆ యురామ్నాయకథితో జ్వరాదిర్వ్యాధి రిమ్యశే. 264 

ఆభిమాతస్తు శస్తాం స్తాగశనిపాతాది రీదిత 8 

వివర్ద గా[తతా శన వెదనాతి నిమీలనె . 265 

అవ్య క్ష వర్షకథన వ్యాయతాంగ బిచేష్టితె ః 

హిక్కావరిజనో పేజూదిఖి ర్వ్యాధిజ మున్న యేత్. ౨66 

అనుఖావాన్ను బహుధా కథ్యంలే ప్యాభిమాత జె 

మరణము నం దొనరింప దగు నభినయ ముండదు కాన నది కావ్య 

మున నిబద్ధము కాదు. మరణము రెండువిధములు. వ్యాధి వలనగలుగు మరణము, 

అభిఘాతము వలన గలుగు మరణము నని. ఆయురామ్నాయమాయు ర్వేదము. 

ఆయు '్వేదమున నిరూపిత మయిన జ్య రాదికమునకు వ్యాధి యను వ్యవహారము 

కలదు. శస్తా9 శ్ర్రములచే నశనిపాతాదులచే గలుగునది యభిఘాతము. వ్యాధి 

జన్యము మగు మరణము నీ విధముగా నభివర్షింప వచ్చును. వివర్హ గా(తత శ్వాస 

వేదనము న్మేతనిమీలనము వర్ణములు స్పష్టము కాకుండు నట్లు పలుకుట చేవో 

వయవములు సాచి విచేష్టితములతో నుండుట ఎక్కిళ్లు వచ్చుట పరిజనుల యెడ 

నుపేక్షవహించుట మొదలగు వానిచే వ్యాధిజ మరణమును నిరూపింప దగును. 

అభి ఘాతజన్య మయిన మరణమున ననుభావము లనేకవిధములుగా నున్నవి. 

భూమియందు పొర్లుట దొర్లుట చుట్టలు చుట్టుకొని పడుట పెడబొబ్బలు పెట్టుట 

విలాప మొనరించుట [భమణముల నుండుట ఆను నిట్టి వభిఘాతజన్య మర 

౯కానుభా వములు, 
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80. (తాసః 

తాసో భవేన్నిపతనాత్ శిళలోల్కా౬ళని విద్విషామ్. 267 

రతః న్లూలపశూద్దాత నిర్ధాతాంబుధర స్వనైః 

రోమాంచ గద్గద స్వేద కంప మోహాదిఖిర్భవేత్. 268 

(తాసము భయము. ఇది శిలాపతనమున ఉల్కాపతనమున పిడుగు 

పాటు వలన శత్రునిపతనమున నుదయించును. ఇంకను రథఃస్వనములచే స్థూల 
పశు ధ్వనులచే [బద్ద లయిన ధ్వనులచే పిడుగుపాటు ధ్వనులచే మేఘముల 
యురుములచే గలుగును. ఇది గలుగగా రోమాంచము గద్గదస్వనము స్వేదము 
కంపము గలుగును. మోవోద,లు నుదయించును. రోమాంచాదు లనుభావము 
లుగా |తానము నూచిత మగునని భావము, 

81. ఉన్మాదః 

జ్యేష్టసా ర భీష్టవిరహో న్మధ్య స్యేష్టవిఘాతనాత్ 

నీచానాం ధననాళాదై్య్యా రున్మాదో నామ జాయే. 269 

అనిమిత్తస్మితో|తో్యశ గీత నృత్త విధావనై ః 
కుచేల తృణ నిర్మాల్య శరావాది విభూవళణు 8. 270 

అనవస్థితి శయ్యాంత్ ప వేళోల్చిత రోదనై ౪ 

అస త్చలాప స్టలిత వికారా దై్య్రైన్స వర్ష్య లే. 271 

ఉన్మాదము పిచ్చి. ఈ పిచ్చి జే్యష్టున కథీవ్ష విరవామున గలుగును. 

మధ్యమున కఖీష్ట విఘాత మున గలుగును, నీచులకు ధననాశాదులచే గలుగును, 

పిచ్చి గలుగగా, అనిమి త్తముగా నవ్వుట కేకలు వేయుట పాటలు పాడుట 
చిందులు వేయుట పరుగు లెత్తుట లుండుకు. మాసిన గుడ్డలు ధరించుట. గడ్డి 

పట్టుట నిర్మాల్యము ధరించుట కుండబొచ్చెలు మొదలగు వాని నాభరణములుగా 

ధరించుట లుండును. ఒక చోనుండకుండుట [వక్క చె నొక (పక్క కూర్చొనుట 
లేచుట రోదించుట లిందుండును. అన త్చలాప ముండును. స్థ్రలితము లుండును, 

వికారాదు లుండును. ఇట్లు న్మాదము వర్ణిత మగుచున్న డి. 

వితర్కః 

వితర్కః సంశయాద్దూరద్భ ఫా రాపరినిశ్చయాక్ 

విమర్భాద్విష్మృతార్థన్య స్కృ శరిత్యాదిఖి ర్భవేత్. = లల్లి 
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గహమోత రిరకకంప వ్యవవోరాదిఖి ర్యవేత్ 

వితర్స_ మనునది సంశయమున గలుగును. దూరము నుండి చూచిన 

వస్తువును నిశ్చయింపలేక పోయినందున గలుగును. అది యగునా? ఇదియగునా? 

యను విమర్శము వలన గలుగును. మరచిన వస్తువును సృరించుటవలన గలుగును. 

ఇట్ల వాని వలన వితర్మ_ము గలుగును. ఈ వితర్క_మును ఈ విధముగా నిరూపింప 

దగును. ఒక భావమును (గహించుట దానీ విడుచుట, ఇది యగు నన్న శిరః 

కంపము, ఇది కా దను శిరోధూననము మొదలగు వ్యవహారములచే వితర్క 

మును నిరూపింప వచ్చును. వర్ణింప వచ్చును. 

|దష్టవ్యం తత తత్రైవ సా_త్త్వికవ్యభిచారిళాం. 278 

పరస్పర రిథా వానుభావత్వే రసకోవిడై ః 

సా_త్తికభా వములు వ్యభి చారిభావములు పరస్పరము విభా వానుభావ 

తము కల వగుట కలదు. ఒకప్పుడు సా త్త్వికభావములకు వ్యభి చారిభావములు 

విభావము లగును. అనుభావములు నగును. అౌ్లు వ్యభిచారిభావములకు సా_త్స్విక 

భావములు విభావము లగును. అనుభావములు నగును. సా_త్తికములు వీభావము 

అగుట అనుభావము లగుట వ్యభిచారిభావములు విభావము లగుట అనుభావము 

అగుట రసకోవిదు లా యా స్థలము లందు పరిశీలించి నిశ్చయించుట యుక్తము. 

వాని యా రీతి నిచట నిరూపింప వలసిన యావళ్యకత లేదు. 

ఈ నిరూపించినవ కాక ఇంకను వ్యభిచారిభావము లుండును గదా! 

వానిని నిరూపింప లేదేమి? 

అన్యేఇపి యది భావా! స్యుళ్చి త్తవృ తివి శషతః. 274 

అంతర్భావస్తు సర్వేషాం దష్టవ్యో వ్యభిచారిషు 

యే భావా స్తేషు భా వేషు (పత్యాసన్నాః పరస్పరం. 275 

విభావతో౭ నుభావాచ్చ స్ఫుట భేదా ఇహోదితా;: 

“8 అధ 
స్రాయివ్వపషయ మనోో్య్టోన్యం [ప|క్రియా భావ్యతాం బుధె 8. 276 

చి_త్తవృ త్తివిశేషానుసారమున మరికొన్ని భావములు నుండ వచ్చును. 

కొన్ని లక్యుము లందు కొన్ని భావములు గోచరించు చున్నవి. మాత్సర్యము 

ఉద్వేగము దంభము ఈర్ష్య వివేకము నిర యము కైబ్బము తమ కుతుకము 
6 ta యె 

B(8) 
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ఉత్కంఠ వినయము సంశయము థార్ష్యము మొదలగునవి యుండును. కాని 
ర 

వానిని వేరుగా పరిగణింప నక్కర లేదు _అట్టివాని కన్నింటికి నీ చెప్పిన వ్యభి 

బచారిభావము లందే యంశర్భావమును గుర్తింప వలెను. ఆయా భావములలో 

సన్నిహితము లగునవి పరస్పరము విభావానుభావరూపముగా నుండుటచే స్ఫుట 

భేదము లగు వానినే యిచట నిరూపించుట యయినది. కొన్ని (వత్యాసన్న 

ములు కాక దూరముగా వ్యవహితములుగా నుండును, అటవి యా వ్యభిచారి 

భావములలో విభావములుగ గాని యనుఖావములుగ గాని యున్నట్లు స్పుటము 

కా నందున వాని నిచట సంశేతింప లేదు. ఇట్టి యనోన్టిన్య|ప|క్రియను స్థాయి 

భావము లందును బుధులు గుర్తింప వలెను, ఈ విషయ మిట విశదము కాగలదు. 

సభార|నసయితు మధభినయచాతుర్యార్థం రసం చ పోవయితుం 

కవిభిర్నిబంధనీయా స్తే చ విభావాదయో నియశాః. 277 

న్థాయిషు భావేషు యదా యే చ విభావాదయః (పతినియతాః 

తె చేవ సతీ నిబంగే భావవిఢేవః |పతీయ తే తత. 578 

యద్యన్య థా నిబంచే సాధారణ్యేన సంశయోత్న శ తేః 

దోమే విభావ్యతే వాయు క్షవిభావాదివె వె ధుర్యాత్. 279 

యథా౭భిధీయమానా స్తే రసమావహార్తుమీశతే 

తథ వాఊిప్యమాణాస్తు రసంపుషంతి నిత్యశః. 260 
a ఆం ప్లు 

భావము లన్నియు స్థాయిభా వానుసారమున వ్యవస్థితములై యున్న 

వనుట యిచట _పతివాద్యము. విఫభావానభావ వ్యభిచారిభావములను సాత్త్విక 

భావములను పరిశీలించి కవులు నిరూపింప వలెను. ఆ పఠిశీలనము మూడు 

విధముల నున్నది. సహృదయ సదన్యు లాస్వాదించు నట్లెనర్పుట ముదటి 

విధము. అధినయచాతుర్య సంపాదనము రెండవది. రసమునకు పోషణము సంపా 

దించుట మూడవది. ఈ మూడును మూడువిధము లగు వేరు వేరు (ప్రయోజ 

నములు కావు. మూడు నొకటి. ఈ (తితయసంప త్తి ౩ విభావాదులను కవులు 

నిబంధింప వలె ననుట కవుల కుపదెశాత్మకము. ఆ యా స్థాయిభావము అందు 

విభావాదులు (పతినియతములై యుండును. అట్లు _పతినియతము అగు విభా 

వాదులను నిబంధించినచో నచట భావవిశేమము (వతీయమాన మగును విభా 

వానుభావవ్యభి చారుల నిరూపించుటలో నొక వ్యవస్థ కలదు. విభా వాదులలో నేది 

యేని స్థాయిభావమున నియతమె యుండును. విభావము నియమితమె యుండు 
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నేని అనుభావములు కాని వ్యభి చారిభావములు కాని యితర స్థాయిభావములకును 

సాధారణముగా నుండ వచ్చును, అనై యనుభావము (పతినియతముగా నుండగా 

విభావవ్యభిచారు లన్యభావములకు సాధారణముగా నుండ వచ్చును. విభావాను 

భావవ్యభి చారిభావమ.లలో ననియు సర్వనాధారణములుగ నున్నచో (పతినియత 

మగు (పకృతస్థాయి (పతీతము కాదు. కావున నియతసంబంధము కల విభావాను 

భావ వ్యభి చారిభావములనె కవులు నిబింధింవ వలె నని భావము; |పతినియతము 

లయిన విభావాదుల నిబంధనముననె నియత మగు భావవి శేషము భాసించును. 

ఇట్లు |పతినియతము లయిన విభావాదులను నీబంధించుట యు కము. 

అట్టు కా దేని సర్వసాధారణము లయిన విభావాదులను నిబంధించినచొ నవి సర్వ 

సాధారణములు కావున సంశయ ముదయించును. ఈ విభావ మే స్థాయిని నిరూ 

పించును* ఈ స్థాయిఖావమునేె నిరూపించునా? ఆ జ్రైాయిభావమును నిరూపిం 

చునా? అని సంశయ ముదయించును. నంశయ ముదయింపగా యు కము లయిన 

విభావాదుల వై ధుర్యము వలన (ప్రతిపాదన దొవమున్న దనిపించును. స్థాయి 

భావముతో నియతసంబంధముకల వ్భావాదుల నిరూపణము రసముల్ల సింప “జేయు 

టకు సమర్థ మగును. అకు యాతప్యమాణము లగు విభావాదులును నియత 

ముగా రసపోషము సంపాదింపగలవు. ఒక న్రాయిభావమునకు (పతీనియత మయిన 

విభావమును గాని యనుభావమును గాని వ్యభిచారి భావమును గానీ నిబంధించి 

నచో నదియె పతినియతము లగు నితరముల నాకి ప్టము చేయగలదు. (పతినియ 

ఆానుఖావము విభావవ వ్యభి చారులను, పతిని యతవ్య భి చారిభావము ఏభా వానుభావ 

ములను నాకీప్యమాణ మునరింవ గలవు. అట్టావీ_వ్రములును రససముల్లాన 

మొనర్చ సమర్థములె యగును. అందువలన భావము లన్నియు స్థాయిఖావాను 

సారమున వ్యవస్థితము లగుటను భావింప వలెను. 

రస వ్యథిచారిభావ సంబంధః 

విశేషాదాభిముఖ్యేన చరంతో వ్యభి చారిణః 

స్థాయిన్యున్మగ్ననిర్మగ్నాః కల్లోలా ఇవ వారిధి, లర 

ఉన్నజ్లంతో నీిమజంత: కల్లో లాళ్ళ యశథార వే 
జ జ రా రె 

తస్యోత్కర్షం పిశన్వంతి యాంతి త దూపతామపి. 982 

స్థాయిన్యున్మగ్ననిర్మగ్నా నథై వ వ్యభిచారిణః 

పుష్ణ్రంతి స్థాయినం స్వాంశ్చ తత యాంతి రసాత్మ తామ్, 268 
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యద్యపి స్యా దసాత్మత్వం తెపాం కాపి కదాచన 

అస్థిర త్వాద థై తే స్యుర్నా ట్యాద్యనుపయోగినః. 284 

తస్మాదష్టావితి మతం స్థాయినో నాట్య వేదినాం 

రసములకు వ్యభిచా రిభావములకు గల సంబంధ మిందు స్పష్ట మగును. 

వ్యభి చారిషదమున కీవిధముగా వ్యుత్పత్తి పరి గావ్యాము. వి అభి చారి = వ్యభి 

చారి వి = విశేషముగా అధి = ఆభిముఖ్యమున సంచరించునవి కావున వ్యభిచారు 

లనుట యు కము, “వి శషాదాభిముఖ్యేన చరంతీతి వ్యభి చారిణః*. కల్లోలము ులు 

సాగరముళే నున్మగ్న ములు నిర్శగ్న ము అగునట్లు స్థాయిభావమున వ్యభిచారి 

భావములు మగ్నములు నిర్ణ గ్నములు నగును. సము| దమున తరంగములు 

లేచుచు పడుచు నున్నను సము దమునకు శోభానముత్కర్ల ము నంవాదించు 
చున్న వి. సము దరూపమును పొందుచున్నవి, అరు వ్య భిచారిభావములు స్థాయి 

భావము నం దున్నగ్న ములు నిర్శగ్న ములు నె స్థాయిభావమునకు పోషము 

సంపాదింప గలవు. న్యస్వరూవమును పోషించు నవి కా గలవు. అచట రసాశ్శతను 

దొందునవియు కాగలవు. ఇది వ్యభి చారిభావములకు సంబంధించిన స్వభావస్థితి. 

ఇట్లున్న నివి యొకప్పు డొక స్థలమున రసాత్మతను వెందునవి యగును. అనగా 

వీనికి రసాత్మశ కలుగుట యు నున్నది. కాని వ్యభిచారి భావము లస్థిరము అగు 
టచే నాట్యాదివిధానముల నుపయోగించునవి కాజాలవు. నాట్యమున కుపయో 

గించునవి స్థిరత్వము పొందినస్థాయిభావము ల. అస్టరములగు వ్యభి చా రిభావము 

లుపయోగింపవు. కావుననె నాట్య పేదవిదులు “అష్ట స్థాయినః” స్థాయిభావము 

లెనిమిది యని యనిరి, 

శమన్యాన్థాయిత్వమ్ 

విలీనసర్వ వ్యాపారః శమః నాయీ భవేద్యతః. 265 

అతో౭నుథావరాహి త్యాన్న నాశ్యు౬భినయో భ వెర్ 

తస్మాద్య ద్ద పయోగేణ రసపోమో న జాయతే. 256 

తతో౭పౌ సాయినో భావా నాట్య ని వ్రవోవయోగినః 
6 (అట క... 

శమము స్థాయిఖావముగా శాంతరస మొకట్ కదలనికొందరు నిరూపిం 
చీరి. శమమ.నం దె వ్యాపారమునుండదు. సర్వవ్యాపారము లందు విలీనము 
లగును. శమమిట్టది కాగా నిం దనుభావము లేవియు నుండవు. అనుభావ శాహి 
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త్యమునలన నాట్యము నం దభినయము కుదరదు. ఆవోర్యాంగిక వాచిక సాత్స్వీ 

కాథినయములలో నుపయు_క్షము లగు ననుభావములు శమమున లేవు. వృద్దులగు 

వారు నీతరాగులుగా నుందురు గాన వారు శమానుభవ నహితు లగుదురు, 

కాని వృద్ద పయోగమున రసవరిపోవము కలుగదు. కావున స్థాయి భావము లెని 

మిది మా|తమే నాట్యమున నువయోగించునవి యగును. అందుననే స్థాయి 

భావము లెనిమి దనుట నంగతము. 

యతః స్వరూపారో పేణ భావానన్యానువస్థితాన్ . 257 

అ + 
స్వాత్మనై § కరన గృ్భవహ్హాతి న స్థాయీ లవణోదవత్ 

గావ సాధారణ త్య౭ పి నిర్వేదాదై కర్న కక్య తే. £68 

స్థాయిత్వమాత్శనో 'నేతుమతా|దూపస్యస్వభావతః 

యత క్వచిత్స్యాత్ తత్చ్పోషో వై రస్యాయెవ కల్పతే, 269 

అతో నాట్యవిదాం అష్టా వెవా[త స్థాయినో మతా? 

(పకృష్యమాణొ యో భావో రనతాం వతిపద్య తే. వీ 

స ఏవ భావ: స్థాయీాతి కురఆాదిభి రుచ్య తే 

శేచిదశ్యే౭.పి భావాశ్చేత్ పోషం యాన్ని రసాత్మనా. 291 

తేషాం వి శేపో విజయ 8 స్థాయి ప్వేవ న చాన్యథా 

ఇతరములగు కొన్ని భావము లందు భావన్వరూపము నారోపించి 

స్థాయి (పవర్హించును. స్థాయి అనుకూలముగా సం పా్త మయిన వ్యభిచారి 

భావము లన్నిటేకి న్యరూవమునే యారోపించును. న్వ స్వరూపము నందు వని 

నన్నిటిని కలియ కలిపి స్థాయి సమైక్యముననే (గహించును. స్థాయి భావమునకు 

స్వరూప మికు యున్నది. లవణసాగర మిందు దృష్టాంతము. సాగరము నందు 
మధురజలము లమధుర జలము లైన నదు లెన్ని కలిసినను సాగర మన్నిటికి 

స్వన్వరూవమునే సంపాదించును. స్వాత్మభావమునే నంకలిశము చేయును. అక్ష 

స్రాయిభావము గూడ అనుకూలములగు వ్యభిచారి భావముల కే గాక (పతీకూల 

ములగు వ్యభిచారిభావములకును స్వస్వరూవమునే సంపాదించి సమెక్యము నంధా 

నించును, 

నిశ్వేదాదులును భా వార్గములతో నమానములే అయిన నవి తమకు 

స్థాయిత్వమును సంపాదించు కొొన జాలవు. “అతా [దూప్య స్వభావతః'' స్థాయి 
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భావమునకు గల స్యరూపసంపద నిర్వేదాదు లం దుండదు. తా|దూప్యస్వభా 

వము అందు సిద్ధము కా జాలదు. ఎచ్చటనేని నిక్వేదాదులకు పరిపోవము వర్ణిత 

మయినను నది వై రన్యమునశే యగును కాని స్వారస్యము సంపాదింప జాలదు, 

కావున నాట్యవిదుల భావమున స్రాయిభఖా వము లెనిమిది. నాయి స్వరూప కథన 

మున భరతాదు లీ విధముగా నందురు. వ్యభి చారిభావములలో నే భావము (పకృ 

ప్యమాణ మగునో చక్కగా [పకర్ష యోగము పొందునది యగునో యా 

భావమే రసత్వము పొంద గలదు. [పకర్షము పొంద నేరని భావమునకు రసీ 

భావము కలుగ నేరదు. ఇంక (పకర్షమును పొందిన భాగము మాత్రమే స్థాయి 

భావ మగునని వారిభావము. మరి కొన్ని భావము లేవేని పరిపోపము పొందినవై. 

రసాత్మతను పొందునవి యగునేని అట్టి భావములకు స్థాయిఖావము లందే యొక 

విశేషము గలదని గుర్తింప వలెను. అంతియే గాని యష్టాతిరికృముగా వ్యభిచారి 

భావములకు స్థాయిక్య ముపపన్న ముకాదు, 

భా వానాం కార్యనిష్ప త్తి రనుభూతిఫలాత్సికా, 299 

తతా్యర్యకాశలం తత | పకర్షారోపణం విదు 8 

తత్సాధ్యో౭ర్థోరసస్తే పాం తదాత్మాపత్తిరేవ నః, 298 

భావములకు కార్యనిష్ప త్తి యనునది యనుభూతి ఫలమున నున్నది, 

అనుభ వపరమముగా భావస్ళీతీ యుండుట ముఖ్యము. ఇట్టి భావముల కార్య 

నిష్పత్తి వానికి గలుగు (ప్రకర్ష విశషమువలననె సిద్ద మగును. వాని కార్యకౌళ 

లమే యచట | పకర్హారోపణ మని గుర్తించునది. ఆ వ్యభి చారిభావములచే 

సాధ్యమగు నర్థము రసము. భావములు తదాత్మత పొందుటయె రసము. భావ 

ములకు |పకర్ష యోగమున స్థాయిత్వమును స్థాయి రసాత్మశ పొందుటచే రసీ 

భావమును ఈ (పఘట్టసారముగ భావించునది. ఇట్లు భావములు రసజననమున 

కౌశలము కలవగుట నిచట గు ర్తించునది. 

విభావో౭ప్యనుభావః స్యాదనుభావో విభావవత్ 

కె పునళ్చారిణ 8 స్యాతాం తేచ తె న్యు 8 పరస్పరం. 294 

రసభేదవశా చేవ ముపకారో గ్రవకారితా 

చర స్థిర విభాగత్వమానుషం గిక మీరితం. 295 
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రసోపాదానతా కేషూం పరస్తాదేవ వక్ర తే 

తద్దర్శనాని తద్దృష్టిః దృష్టిధర్మా 8 పృథగ్విధాః. 296 

పరన్పరన్య సామర్థ్యం సాహ చర్యాత్క్వు చిత్క్వ్వచిత్ 

రసోద యానుకూ ల్యేన తత తతైె వ వత్త్యు తే, £97 

ఇతి (శ్రీ శారదాతనయవిరచి తె భావ పకాళన 

భావనిర్హ యో నామ (సథ మో౭౬ ధికార: 

కవి వర్షనాచాతుర్యము ననుసరించిన త_త్తదవస్థావిశేషమున విభావ 

మనుభావ మగును. అనుభావమును విభావముగ నగును. ఒకప్పుడు విభావాను 

భఖావముబు రెండును వ్య భి చారిభావము అగును, వ్యభి చారిభావములును వీభఖా వాను 

భావము లగును, ఒకే విషయమున విభావ మనుభావము కాదు. అనుభావము 

భావమును గాదు. స్థల భిదమున విషయభేదమున పరస్పర మవి మారుట కలదు. 

రసభేదవశమున వానిలో నిట్టి యుపకార్య్యోవకారిత యుండును. ఒకే రసవిష 

యమున మాత మవి యట్టివి కావు. చరభావము లని స్థిరభావము లని విభాగ 

మొనరించుట యానువంగికము. భావములు రనములలో నుపాదానరూపములు, 

ఈ యంశము మున్ముందు విశదము కా గలదు. వానికి సంబంధించిన దర్శనములు 

దృష్టులు నానావిధము లయిన దృ ప్టిధరరి ములు నిరూపితములు కా గలవు. ఒక్కా 

కచో వాని సాహాచర్యమున రసానుకూల్యమున వాని సామర్థ్యము స్పష్ట 

మగును. ఒక బావము వేరొక భావము యొక్క సాహచర్యమున సమర్థ మగు 

టయు రసానుకూలముగ నుండుటచే నమర్గ మగుటయు నా యా స్థలము లందు 

నిరూపితము కా గలదు. 

ఇది (శ) శారదాతనయ విరచితమైన భావ వకాళశనమునందు 

భావనిర్లయమనెడి [ప్రథమాధికారము. 



ద్వితీయాధికారవు 

రసస్వరూప్మాశయ వృ _త్రినిర్ణయము 

[పథమాధికారమున భావాలోకము భావనిర్ణ యము (పతిపాదిత 

మయినది. ఈ ద్వితీయాధికారమున వ్యభిచారిభావముల నిర్వావాము నిరూపిత 
మగును, భావముల రనసంబంధము వివేచిత మగును. త త్త దసోచిత భావములు 

సం కేతితము లగును. రత్యాదుల లక్షణము విభావాదుల స్వరూపము రసనివ్ప త్తి 
రసా[శయము సమాలోచిత మగును, రస మవాంకార న్వరూప మగుట 

చుతకచి త్తవృ త్తికి రనతావ త్తి పకారము [పతిపాదితము కాగలదు. తాండవాదుల 

నిరూవణము శాంతరసవిచారము రస వాద మీమాంస కినాగమరీతి యిందు నిరూ 

పితము కాగలదు. ఈ యధికారమునకు రసన్వరూపా|శ్రయమవృ త్తినిర్ణ య మని పీరు. 

వ్యభిచారిభావానాం నిర్వాహకథనమ్ 

నిర్వావాః కథ్య త౭ఒస్మాభిః భావానాం వ్యభిచారిణాం 

నిర్వేదః శూన్యచి త్రత్వం వేదోవి_త్తవినిర్ల మాత్, 1 

వాజ్మనఃకాయక ర్మాణి గానిర్గ్లపయతీతి యత్ 

డ్ అసుర్యాతి యయా౭ నూయా యాపయె త్ఫూయత౭న్యథా. 

సొా౭ఒనూయేతి సమాఖ్యాతా సర్వత రసకోవిదై 8 

అసూయా సా యయా యాతి (వాణినామసు రుట్టితః. లీ 

ఈ (పఘట్టమున నిశ్వేదము గాని అసూయ అను భావ తయమునకు 

నిర్వావాము నిరూపిత మగును, వ్యభిచారిబావముల కిచట నిర్వాహము నిరూ 

పిత మగును. నిర్వావా మనుట ఆ యా పదములకు వ్యుత్స త్తిలభ్య మయిన 

యర్థ నిర్వచనము. నిర్ --వేదః = నిర్వేదః వి_త్తవినిగమమున గలుగు శూన్య చిత్త 
త్వము నిర్వెదము. సర్వభావములు చిత్తము నుండి నిర్గమింపగా గలుగు శూన్య 

చి తత్వమునకు నిర్వేద మని "పేరు. వాజ్భనఃకాయకర్శలను గ్రపనము పొందిం 

చునది, గ్లపింప జేయునది, వాడునట్స చేయునది గ్లాని. రసకోవిదు లంతట 

అనసూయ నిట్లు నిర్వచించిరి. చేనిచే ప్రాణశక్తి పోవునో యది యనూయ. 



ద్వితీయాధి కారము రిస్ట్ 

అసువును బోగొట్టునది యనూయ. అనువును హింసించునది యనూయ. 

(పాణము కల వారి [పాణము కదిలి పోవును గావున అనూయ యగును. 

శం సుఖం కుత్సయతి యా శం కేత్సభిధీయతే 

శృణాతి వాంతి యో౭ంగాని న ళమః పరికీర్తితః, 4 

మశ చారో మతిర్మానః తదానాళ్తండ నాన్మదః 
అ © tay) 

యయా చిత్తాయ లే ర్రేమ సా చిం తెత్యభిధియ శే, ద్ 

మనసో వివిధః సాదో విషాద ఇతి క్రీ ర్రితః 

వృణోతి చిత్తం లాతీతి వీడేతి పరిభావ్యశే. 6 

వి_కేర్విలీయ జాతత్వాల్లజేతి పరిభామ్యతే 

[హియం₹ వాబజ్మనఃకాయా ఇతి [హః పరిపఠ్య తె. 7 

ఇందు శంక (శమము మదము చింత విషాదము వీడ లజ (హీ 

యయనునవి పరిభాషితము లగును శం అనగా సుఖము. దానిని నిందితము చేయు 

'సేది శంక యగును. [శమము. అవయవములను హింసించునది, హత మొనరించు 

నది శమ మగు నని యనిరి. మదము. మదళబ్దములోని మ శబజ్ఞార్గము మతి. 

అదియే మానము. ద = ఖండనము చేయునది. మానదాన మొనరించునది, 

మాన ఖండన మొనరించునది మద మగుమ. చింత. పదార్థము లందు చిత్తాయ 

మాన మగునది చింత యన దగును. ఆ యా పదార్ధము లందు చిత్తము (పస 

రక్రమె సంచరించుటచే నది చింత యగును, విషాదము. మనసునకు సంబంధించిన 

వివిధమగు సాదము, నానావిధ మగు వోని విషాద మని క్రీర్తిత మయినది. వీడ. 

వృణోతీతి (వీడ. చిత్తమును కుదించునది [వీడ యని పరిభాషిత మయినది. లజ్జ. 

లయము పొంది జాత మయినందున లజ్జ. విత్తి అన దగు విజ్ఞానము నుండి 

విలయముపొంది సంజాత మగును కాన లజ్జ యను పరిభాష యుక్తము. (హ్. 

వాజ్మనఃకాయములు సంహృుతము లగును గావున (హీ యని పరివఠరిత మయినది. 

(హియతే ఇతి (హీ, 

మందమజాణి వార్యంతే తాని వారయతీతి వా 

మందానీతి యదకశాని తన్మందాక్ష ముదావ్చొాతమ్. 8 

భూతం భవద్భవివ్యచ్చ |తయం పాతీతి సా [తపా 
అపకృత్యా యయా జంతుః (తాయతే సా వ్యాప|త్రపా. 9 

B(9) 
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“-విలకం చేష్టల చిత్తం య_త్తదై పలత్యు ముచ్చతే 

యా ళోక వార్ష యోశకరూపా సై వ ధృతిర్భవేత్. 10 

స్శ్భతిః సంస్కారసహిళతా స త్త్వస్థా బుద్దిరుచ్య ఆ 

స్వం వ్యాపీత ఇతి స్వప్నః స్వం |పాష్నోతీతి వా భవేత్. కేకే 

దీనిలో మందాకము [తప అప్మతవ వె లత్యము ధృతి బుద్ది స్వప్నము 

నిరుక్తము లగును. మందాతము. నర్వేం[దియములు మందముగా నివారితము 

లగును. ఆ యిం దియములను నివారింప జేయును, వానిని మందములుగా 

నొనర్నును, కావున నిది మందడాక మని ఉదావత మయినది. ఇం[దియములు 

తమంతట తాము నివారితము లగుట ఇం|దియములను నివారింప చేయుట 

వానిని మందములుగా నానరించుట నను మూడు నిర్వచనము లిందున్నవి. (తప 

భూతకాలము వ ర్తమానకాలము భవిషత్కాల మను కాల తయమును పాలించు 

నది గావున [తప యగును. |తయం పాతీత్రి (తప. అప తప. అపకారముచే (పాణి 

రతీత మగును కావున నది యప్మ్యతప యయినది. వై లత్యును. చిత్తము విలకు 

ముగా సంచరించునది గావున వై_లక్ష్యు మగును. ధృతి. శోకము నందు గాని 

హర్ష మునందు గాని యేకరూవముగా నున్నది ధృతి యగును. బుద్ది. సంస్కార 

సహిత మైన స్మృతి స్పత్వస్థ మగునెని బుద్ధి యగును. స్వప్నము. స్వం వ్యాపీతః 

స్వం (పాప్పోతి యను రెండు వ్యుత్పత్తు లున్నవి. స్వీయ స్వరూపము దీనిలో 

విలీనము కా నందున స్వప్నము. స్య స్వరూవము నిది పొందినది గావున 

స్వప్నము. 

ఇం|దియాణి నిమీల న్లి (దాగేవ యుగపద్యతః 

తస్మాన్ని దేతి కవిభిః కథ్యతే భావకోవిదై 8. 12 

స (పబో ధో మనో యేన సర్వానర్థాన్ (పబుధ్య తే 

అహెతుకళ్చ దండో యః తదౌ (గ్యం పరిచకతే. 18 

ఉదంచతి మనో యస్మా దున్మాద శ్చి_త్తవిప్టవః 
—0 0౧ 

కాలాతిపాశానవాత్వ మౌత్సుక్యం పరిచక్షశే. 14 

వాది దోగ్గి యదిషారం తదౌవా ద ముదావ్శాతం 
అ రథ a) 

అభీష్టాననుభూ తార్థాభిలావః కాతుకం భవేత్. 15 

కుతుకం సౌఖ్యసం భేదః సృ హేతి పరిపఠ్యతే 

ఏకా [గం యా౭శ్ను తే౭_ ర్థేషు నె వాశేతి విభావ్య'తె, 16 
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ఇచట నిద [ప్రబోధము జాగ్యము ఉన్మాదము జొత్సుక్యము 

చౌవ్చాదము కౌతుకము కుతుకము ఆశ అనువాని నిర్వావాము నూచితమగును. 

నిద. ఇం[దియము లన్నియు నొక సమయమునశె వేగముగ నిమీలనము పొందును 

గావున భావకోవిదులు నిద యగునని యనిరి. [వబోధము. మనన్సు సర్వార్థ 

ములను గుర్తించును గావున నప్పటి స్థితి [పబోధ మగును. జా(గ్యము. అహే 

తుక మయిన దండము జి గ్యము ఉ|గత యగును. ఉన్మాదము. ఇది యొక 

చిత్తవిప్ణవము. ఇది కలుగగా మనస్సు త_త్తత్సన్ని వేశముల నుండి యుదంచనము 

పొందును. అటు నుండి కదలును. కావున ఉన్మాద మనిరి. జెత్సుక్యము కాలాతి 

_కమణమును నహింసకుండుట జౌత్సుక్య మని యాఖ్యానించినారు. దౌవా' 

దము. ఇష్టారమును వాదయము నందు దోవాన మొనరించునది దెహృద మని 

వివరిం చిరి. కాతుకము. అభీష్టము. అననుభూత మయిన అర్థము నందలి అభిలావ 

మునకు కౌతుక మని పేరు. కుతుకము సౌఖ్యము నందలి సం భీదరూపము. 

దీనినే స్పృహ యనియు చెప్పుదురు. ఆశ. ఆయా పదార్థము లందు నె_కా[గ్య 

మును బొందునది గావున ఆశ యని విభావిత మయినది. అశు తే ఇత్యాశ. 

ఆతోవభోగ కోరరాం స్ఫ్పశతీం [ దియవ_ర్హ్మనా 

యా జహోతీతరాన్ భోగాన్ సా సృహేత్సథిధీయశే. 17 

సెవ కాం జేతి విజైయా సోపాయార్లాగమా|శయా 

మత్తః సరత్యయం మత్తః నరతీత్యేమ మత్సరః. 18 

వరావకర్ష స్వ్వోత్యార్హ వ్యాపారో మత్సరో ద్యయోాః 

పరస్పరస్య స్వోత్కర్లో ఘృష్యులే గుణగొరవై 8. 19 

నమ్య క్రయా న నంఘర్ష ఇతి విద్వద్భిరుచ్య తె. 

స దూపోద్భావనా మాయా స్వత పవానతః పురా. £0 

అథవాన్యపదార్థానా మన్య థాకృతి "రేవ వా 

ఇందు స్ప్ఫృవా కాంక్ష మత్సరము సంఘర్ష ము మాయ అను వాని 

నిర్వావాము సూచిత మగును. స్పృవా. ఇందియమార్షమున ఆళ్ర్తవభోగకరణ 

మును స్పృశించునదియు నితరభోగములను విడనాడునదియు నగు భావము 

స్పృవోపదమున నభిహిత మగును. కాంష. స్స్భృవా యనునదియ యువాయ 

ములతో గూడుకొనిన యర్హముల |ప్రా ప్తి నాశ్రయించి యుండు నేని కాంత 
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యని |గహింప దగును. మత్సరము. మత్తుడై (పసరించువానిరితి మత్సరము. 

నా నుండి యీతడు విడిపోయినా డనునప్పుడును మత్సరపద ముపయు క్త 

మగును. ఇద్దరు వ్యక్తులలో తన యుత్కర్న కథనము పరుని యపకర్ష కథన 

మున్నప్పుడు మత్సర వ్యవవోర మున్నది. పరస్పర ముత్కర్ష మున్న ప్పుడు 

మత్సర మని గుణగౌరవము కలవారు స్పష్ట పఅచిరి. నంఘర్ష ము. ఆ మత్సరమె 

సమధికమయినచో సంఘర్ష మగునని విద్వాంసు లనిరి. మాయ. అన లెన్నడు 

లేని దానికి స దూపోద్భావనము మాయ యగును. వేరువిధమునను మాయా 

నిర్వావా మున్నది. ఒకపదార్థమును వేరొకపదార్గ్లముగ నిరూపించుట మాయ 

యగును, 

దేశకాలాపరోథ్యం యత్పరోతన్యైవ వస్తునః. 2] 

మం తిషధాదిఖభిః సేఒయ మిం దజూల ఇతీరితః 

దిజ్నిర్ణ యానభిజ్ఞ త్వం దిజోవా ఇతీరితః, వివ 

ఇం దజాలము మాయ కన్న వేరు. పరోక్షముగా నుండు వన్తువునె 
దేశ కాల వ్యవధానరహితముగ నవరోతుముగ నిరూపించుట యిం [దజాలము. 

మం తములచె 'నెషధాదులచెే నిట్ట యపరోక్షత్వ మావాదించుట యిం దజాల 

మని విఖ్యాత మయినది. దిజ్నిర్హయము గుర్తింపక పోవుట దిజోవా మగును. 

(పాచీ (పతిచీ విభాగము తెలియ కుండుట. 

దిశో యస్యాన్యథా జాతాః కాందిశీకస్స ఉచ్య లే 

పరస్య వ్యసనోత్కంపానను యా కంపే భృశమ్. 29 

సా చిత్రవృ త్తిర్విద్వద్భి రనుకం వేతి కథ్యతే 

ఆనృశంస్యం తదేవావాు; యదేవా శితరక్షణమ్. 24 

సరస్య దోషాన్నృభోో యచ్చంసతీతి నృశంసతా 

వ్యసనైః [కోశతాం పుంసాం యస్య (కోశళోఒనుజాయతే. విల్ 

సో౭ను కోశ ఇతి వయః సుఖదుఃఖ సమత్యతా 

ఇచట కాందిశీక అనుకంప ఆనృళంస్యము నృశంసత అను క్రోశము 

అను వాని నిర్వాహము కలదు. ఎవనికి దిక్కు లున్న విధమున గాక అన్యథా 

అన్యథా యగునో యాతడు కాందిశీకుడు. అనుకంప. పరునకు సంబంధించిన 

వ్యసనము ఉత్కంపము ననువాని ననుసరించి చితవృ త్తి మిక్కిలి కంపించునది 
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యగునేని యది యనుకంవ యగు నని విద్వాంసులు నిరూపించిరి అను 

కంపే _ అనుకంపా. ఆన్ఫశంస్యము. ఆ|శితరతణ మానృళంన్య మగును, న్భశం 

సత. పరుని దోషముల నితరులకు జెప్పుట నృళంనత. అను[కోళము మానవులు 

వ్యసనములచే |కోళించు చుండగా నెవనికి సుఖదుఃఖసమతారూప మయిన [కోళన 

మనుసంజాత మగునో యది యను [ కోళము. 

గుణః వరోవకారిత్యం హితకారిత్వ మేవ వా. 26 

సర్వశాస్తాధిగమనం |క్రుతమిత్యభిధియ శే 

సమాని ఖాని యేన స్యుః సుఖదుఃభానుభూతిము. 97 

తత్సఖ్యమితి న న్నెవాః తేన యత్తాాయకశే పరం 

తన్మి|తం తత్ఫువ్భా_త్వం చ హృదయం యత శోభనమ్, 25 

దూయంసే ఖాని యేనై తద్దుఃఖమిత్యభిధీయతే 

శుభాని ఖాని యునై తత్సుఖమిత్ఫుచ్య'తే బుధ 8. 29 

ఇచట గుణ [కుత సఖ్య మిత సుహృత్ దుఃఖ సుఖముల నిర్వా 

హము కలదు. గుణము. పరోపకారిత్వము కాని హితకారిత్వము కాని గుణ మన 

దగును, |శుతము. సర్వశాన్త్రములను శెలిసి యుండుట [శుత మగును. సఖ్యము. 

సుఖదుఃఖానుభవములలొ నంతట సశ్వేం|దియములు సమముగా నుండుటను 
సఖ్య మందురు. అదియే స్నేవాము నగును. మి[త్రము, స్నేవామున వరుని 

రతణ మున్నచో దాని కూర్చు నాతడు మి|త్రము. సువాత్. వ్యాదయము 

శోభనముగా నున్నచో నువ్శాత్ అందురు. దుఃఖము. దూయంతే ఖాని. ఇంది 

యములు వ్యధవడునవి యగునేని దుఃఖ మగును. సుఖము. శుభాని ఖాని 

చేనిచే నిం|దియములు శుభము లగునో యది సుఖ మన దగును, 

భా వేభ్యః (పకృ కేభో్య= న్యే యతః కేచిన్న యేరితాః 

ఫావ్వతాత్ , అథవా లో శే గచ్చతః స్థలనం భవేత్. 80 

(పకృతము భావములుగా నిరూపితములయిన వాని నిర్వావా మిచట 

నున్నది. కాన వాని కన్న వేరుగా గొన్నిటి నిచ్చట నిరూపించితిని. అవియు 
భావ రూవనులే యను భావముననే నిరూపించిలిని. పరిగణించిన వ్యభిచారి 

భావములలో నీ చెప్పిన కొన్ని లేక పో వచ్చును. అయినను భావ్యమానత వాని: . 
యందును గలదని యవియు భావత్వము గలవియే యగునని యిచట నిరూపింవ 



ఖగ్టీ భావ పకాళ నము 

వలసి వచ్చినది. వాని యందు భావత్వము లేదని భావింతు నేని చెప్పవలయు నది 

యే మున్నది. “గళ్ళుతఃన్టలనం క్వాపి” తొ(టుపాటు కలుగుట నడచు వానికే 

కదా! ఒకచో గూర్చున్న వానికి స్థలన ముండదు. భావ మార్గమున సంచరించు 

నేను వీని యందును భావత్వముగలదని యిట్లు నిరూపించితిని. ఒకచో నున్న 

వారికి నాయీ రీతి స్టలన రూపముగా నుండ వచ్చును. అను. 

యదిం[ దియాణి హృమ్య _స్తి వార్ష యం స్త్ పరానపి 

తస్మాద్దర్హ ఇతి జయః |వపసాదో మనసస్సహి. రి! 

'దేశాంత రే2ను భూతస్య తథా కాలాంతరే౭పి చ 

త దేశాది విశిష్టస్య పున రాలోచనం స్మ తిః, ల్2 

స్మరతి స్మర్యత స్మారయకీత్యస్యాన్తు నిర్వవాః 
అద అల్ల జై. c] వితర్క_ మనుభూశే౭_ర్రే ధవి శేషః స్మృతిర్భవేత్. లికి 

సదసన్నిశ్చయకరీ మననాత్మా మతిర్భవేత్ 

అంగానాం యదనుల్లాసః తదాలస్య ముదాహృాతమ్. 84 

అదేశకాలవిహితో వేగ ఆవేగ ఉచ్యతే 

వేగో విగానం జనయద్విగ్నం యేన మనో భవెత్. 85 

ఆత్మనో యో గరీయ_స్థ్వభావో గర్వనస్స ఈరితః 

మోహాళ్చిత్తస్య ళూన్యత్వం మనో యేనైవ ముహ్యా శ. 56 

అయోగ్యే చాపదాన్రై చ దుఃస్పృహాో చపలం భవెత్ 

పలాయతే చాపదాే మన _న్ర్తచ్చాపలం భవేత్. 87 

అపస్మారో౭నుభూ తేషు పదా రైష్వన్యథానృతిః 

అయ థాస్మృతి రేవ స్యాత్ పదార్ధాస్టృతి రేవ వా, 98 

ఇచట వార స్మృతి వితర్క_ మతి ఆలస్య ఆవేగ వేగ గర్వ మోహ 
రై 

చపల చాపల అపస్మారముల నిర్వాహము సూచిత మగును. హర్తము. ఇది 

మనః (పసాదరూపము. ఇం దిం (దియములు హరము పొందును. ఇతరములను 

వార్ష “పెట్టును. కాపున వార్ష మనుట యుక్తము. స్మృతి. దేశాంతర మందును, 

కాలాంతర మందును అనుభూత మయిన ఆ యా దేశకాలవిశేషములతో గూడు 

కొనిన యనుభివమును పునరాలోచన మొనరించుట స శ్ర్రైతీ యగును. న్మరతి 
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నృర్యశే స్యారయతీతి స్ప్ఫృతిః, స్మృరించునది యగుట చె సతి యగును, స ర్య 

మాణము స్మృతి యగును. స్మరింప "జేయునదియు స్మృతి యగును. ఇట్లు స్మృతి 

పదమునకు మూడువిధముల వ్యుత్పత్తి భావములను [గహింప వచ్చును. ఇట్లీ 

పదము యొక్క ని ర్వాహమును గు_ర్రించునది. తర్కురహితముగా ననుభూత 

మయిన నర్థము నందలి ధీ విశేషమును స్మృతి యందురు. అనుభూతార్ధము 

నందలి సృ త్యాత్మక మయిన ధీ విశేవము వితర్శ్ల మనుటయు భావభావకుల పరి 

భావలో నున్నది. మతి. మననాత్మక మగునది మతి యగును. మతి నదసన్నిశ్చ 

యము సంవాదింవ గలదు. మననమున సన్నిశ్చయము గాని యసన్నిశ్చయము 

గాని భాసించును. అట్టి | పతిభా సమున పాతువు మతి. ఆలస్యము. దేవావయవము 

లందలి యనుల్లానము ఆలన్య మగును. నరియగు సముల్లానము "లేకపోగా నుద్య 

మము నందు మందత్య మేర్చడును. ఆ సేగము. దెళవిరుద్దముగా కాలవిరుద్దముగా 

విహితమగు వేగమావేగమగును. దేశకాల సముచితమయిన విధాన ముచితము. 

వేగ మదేశవిహిత మకాలవిహిత మయినచో నావేగ మగును. వేగము. విగాన 

'మొనరించునది వేగము. మన మపుకు విగ్నమగును. వేగ ముండుట నభినం 

దింపరు. అనభినందనము విగానము. మననున కుద్వేగము కలుగగా నది విగ్నము 

కాగా వేగమన దగి యున్నది. గర్వము. తనకు సంబంధించిన గరీయ_న్య 

భావనము. ఆత్మ గౌరవ సంభావన ము గర్వ మని వ్యవపహాత మయినది. 

"“మోావాము. చిత్రము శూన్య ముగా నుండుట మాపహాము, మన సానమయమున 

ముగ్గమె యుండును. మనోముగ్గత శూన్య చిత్తత "మోపహామయినది. చవలము, 

అయోగ్యపదార్థము నందు గల దుస్పృహా యపదార్థము నందలి దుస్పృవా చపల 

మన దగియుండును. చాసలము. అపదార్థ విషయమై మనస్సు పలాయిత 

మొనర్చునేని చాపల మగును. అపస్మారము. అనుఘాత ప దార్గములందు 

అన్యధాన్మృతి యుండుట అపస్మార మగును. అయ థాన్ట్రైతియు అపస్మార మె. 

పదార్థాస్టరణము గూడ అపస్మార మే. 

తర్క్యతే తర్క_తే తర్కొ విచారః స్యాత్స పాతుకః 

వి కియా త్వవహిత్చం స్యా దిల్లీతాకారగూహనమ్. 99 

మరణం (పకృతి (పాణ వియోగ ఇతి కథ్యతే 

ఆయుర్వేదోపదిష్రా యే వ్యాధయస్తే రుజః స్మృతాః. 40 

చేష్రావిఘాతః న్తంథః స్వా|దోమాణో రోమనిర్గమః 

యః స్వరో భిద్యతే స్థానాత్స్వర భేదః స కథ్యతే. 41 
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వేవథుః వాత్కంపో వై_వర్ణ రం భిన్న వర్ణ తా 

శ్రుశబ్ద్ో మజ్ఞలార్థః స్యా (తృయుక్ష 8 రీకవారిణి, 42 

ఉష్ణాంభసి పయుక్తశ్ళ్చే ద్మళు త స్వాదమజలమ్ 
౬9 న త 

వాక్కాయమనసాం [పాయః [పలయో నష్ట చెష్టతా. 48 

ఇచట తర్కము అవహిొత్తము మరణము రుజ స్తంభము రోమాంచము 

స్వరభేదము వెపథువు వై వర్ణ రము అ|శువు | పలయము అను వాని స్వరూపనిర్వా 

హము నిరూపిత మగును. తర్కము. తర్క్య్యూలే ఇతి తర్కః. తర్కతే ఇతి తర్కః 

తర్కింప బడునది తర్కము. తర్కించుట తర్కము. తర్క మనునది సహేతుక 

మగు విచారము, అవహిత్రయు. ఇది యొక వికియ. ఇంగితాకారమును ఉపగూ 

వాన మొనరించుట, కప్పి పుచ్చుట అవహిత్తము. మరణము. |పక్ళతి|పాణవియో 

గము మరణ మగుమ. రుజ ఆయుర్వేదము నం దుపదిష్టము లయిన వ్యాధులు 

రుజపదమున 'జెస్పదగి యున్నవి. ఇటుసె _న్తంభరోమాంచాదుల నిర్వాహాము 

భావనీయము., _స్పంభాదులు సా_త్వికభావములుగా నిర్లీ తము లయినవి. _స్తంభము, 

చేష్టావిఘాతము నష్ట చేష్టత _స్తంభ మగును. రోమాంచము, రోమనిర్గమము, గగు 

రాటు రోమాంచపదమున వ్యవహార్యము. స్వరభేదము. ఇదియె విస్వరత 

వై స్వర్యము. కంఠగత నుగు స్వరమునకు నియతముగా నొక స్తాన ముండును, 

స్వస్థానము నుండి స్వరము భిన్న మగునేని స్వర భేద మందురు. వేపథువు. ఇది 

యొక కంవము. ఈ కంపమును వాద యోత్కంపముగా (గ్రహింప దగును. 

వైవర్ష్యము. భిన్నవర్హత. పాండిమ కలుగుట నీలిమి కలుగుట వై వర్ధ్యము. 

అశువు. శు శబ్దము కీశలజలమున మంగలార్థ ముగా |పయు కము. అది యుష్షజల 

మున (_పయు_క్త మయినచో నమంగలము కావున అ[క్రు వగును. (పలయము. 

"వొక్కాయమనస్సులకు గలుగు నష్ట్రచేష్టతను సామాన్యముగా |1పలయ మందురు. 

పఏవముకాశ్ళ నిర్వావో। సాత్త్విక వ్యభిచారిణాం 

నిరుకా యోగతః కేచిదు కాః కేచిచ్చ రూ డీత:ః. 44 

ఈ వధముగా నిచట సా_త్తికభావములకు వ్యభి చా రిభావములకు 

నిర్వాహములు నిరూపితము లయినవి. కొన్ని పదముల నీర్వాహము యోగా 

ర్భను ననుసరించి వ్వుత్స త్త్యర్థము ననుసరించి నిరూపితములు. కొన్ని రూఢ్యర్థము 

ననుసరిం చి |పసిద్ద్యనురోధమున నిరూపితము లయినవి. వ్యుత్స _త్త్యర్థము భాసింప 

కున్నను రూఢ్యనుసారమున నర్థనిరూపణమును సాహిత్యవిదుల కఖీష్టము. 
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భావ, రన సంబంధము 

సాత్త్విక వ్యభిచారిభావములకు పరస్పర  ముపకారోరపకారిత్వము 

కలదు. సా_త్రికభావములకు వ్యభి చారిభావములకు అనుభావనులకు రససంబంధ 

నుండుటయు నిక నిరూపిత మగును. 

ఉ పకార్య్యోోపకారిత్వ 'ముళలేషాం కథ్య తేఒ ధునా 

స్తంఛే వేపథు రోమాంచ స్వేద గద్గద భాషణమ్. 45 

బాష్పళ్ళ యాంతి శోభాంతే సమమే'కె కళో౭పి వా 

రోమాంచః స్వర భేదళ్చ స్వేదో వేపథుశేవ చ. 46 

క్యచిత్మదాచిత్సంభూయ విభావోత్క- రతో భవేత్ 
రోమాంచే వేపథు న్తంభా [పాయః [పవిళతో ముహుః. 47 

స్వర భదో భవే_త్సృం ఖే బాహ్వాఇపి స్యాత్కచదాచన 

వేపథిా స్వేదరోమాం చజాప్యూ శ్చ న్యుః స్వభావతః. 48 

వై వర్థ్యాజ [శు భ వేన్నిత్యం _న్గంభకంపౌ కదాచన 

[వలయ _న్తంభ కంపాళు స్వేద రోమోద్గమాదయః. 49 

పుష్యంత్యనుభవోత్క ర్హం విభావై రపి దీపితాః 
కార్భ్య జా గరణాలస్యసం తా పొః స్యు_స్తత_స్తతః. 50 

ఇక నిపుడు వీనికి గల పరస్పర ముపకార్యోపకారిత్వము పతిపాదిత 

మగును. సంభ మను సొ త్తికభావము నందు వేపథువు రోమాంచము స్వేదము 

గద్గదభా షణము బామ్పము అను సా_త్తి్యికభావములు అన్నియు సమముగా గాని 

ఒక్కటొక్కటిగా గాని సంగతములై శోభ కలవి యగును. _స్హంభమునకును 

శోభ నంపాదింప గలవు. తామును శోభ కలవి కా గలవు. రోమాంచము న్వర 

భేదము స్వేదము వేపథు వనునవి విభావోత్క_ర్హానుసారమున నొకప్పు డొకచో 

నసంగతములై యుండును. ఈ రీతి విఖావోత్క-ర్హాధీన మనుట గుర్తింప దగినది. 
రోమాంచము నందు వేపథువు _స్లంభము సామాన్యముగా |పవిష్టములగుట 

మాటిమాటికి జరుగు చుండును. _స్తంభము నందు స్వర భేదము కూ డుకొనుము. 

ఒకప్పుడు బాష్పమును కలియుట కలదు, వేవథువు నందు స్వేద రోమాంచ 

ఇావ్బములు స్వభావసవాజముగా సంగతము లగుచునే యుండును, వై వర్గము 

నందు నిత్య మ।శువుండ నే యుండును. _స్తంభక ౦పములు ఒకప్పు డుండును. 

సర్వసమయముల నుండవు. (పలయము _స్థంభము కంపము అ|శువు స్వేదము 

B(10) 
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రోమాంచము మొదలగునవి విభావములచె గూడ దీపితములె అనుభవాతిశయ 

మును చక్కగ” పోషించునవి యగును. ఆ యా సమయము లందు వాని వాని 

వలన కార్భ్యము జాగరణము ఆలస్యము నను నవియు గలుగుచునే యుండును. 

ఇట్లు సా_త్వికముల న్వరూపావస్థాన మున్నది. 

ఇక సా _క్నికాదులకు గల రససంబంధము మీమాంసిత మగును. 

ఆవిర్భావో రసానాం స్యాత్సాత్త్వికెన్తు యథోదితై ః 

జ్ఞాపకా జాయమానానా మె శే స్ఫ్యుర్వ్యభి చారిణః. ల్] 

లత యంత్యనుభావాస్తు వర్తమానం తదా రసం 

పవమేవోవానీయా; స్యుర్విభావా వ్యభిచారిణః. లి 

పము "కెచిత్స్వ్వసామర్థ్యం పుమ్యంత్యన్య శితా అపి 

గుణీకూణాః కదా చిత్తు సామర్థ్యం [పాపయంత్యమీ. ర్లి 

పవమనో్యన్యసామర్థ్యం దర్శయంతి రసోదయే 

పళేషాం స్టాయిభావేషు కథ్య లేఇ. నో్యోన్యవ_ర్తనమ్. ర్ఢీ 

ఈ నిరూపించిన రూవము కల సాత్విక భావముల వలన రసముల 

కావిర్శ్భావ మున్నది. అట్లావిర్భావము పొందిన రనములకు వ్యభి చారిభా వములు 

క్షూవపకము లగును. అట్టులసితమై యున్న రసము ననుభావములు లక్షిత మొనర్చ 

గలవు. రసమును న్ఫురింప "జేయ గలవు. ఇనా విగావము లనుభావములు తధాపుష్ష 

మయిన రనమునకు జ్ఞాపకము లగునని గుర్తింప వలెను. ఈ విభావానుఖావ 

పాతి కవ్యభిచారులలో గొన్ని యితరముల న్మాశయించి యున్న వైనను స్వనా 

మర్గ్యమును పోషించు కొనగలవు. ఒకప్పుడు గుణీభూత ఒరలో యితరములకు సామ 

ర్థ్యృము నందింప జేయునవి యగును. ఇవి యన్నియు రసోదయము నందు తమ 

యనో్యోన్యసామర్థ్య మును [పదర్శించు నవి యగుచున్నవి. ఇట్లు సా _త్త్వికాదులకు 

రన సంబంధము నిరూపిశ మయినది. భావాంతరములకును ఫ్రాయిభా వమున సము 

చీత యోగవ్యవస్థ కలదు, అది యిట్లుండును , 

మద; (శ మోఒవహిత్చం చ వారో గర్వః స్మృతిర్ల్భతిః 
థి యి ధి 

అనసూయా గాని ళంకాళ్ళ్చ వితరో్కో౭.ప(తపా పిచ. 55 
య 

రోమాంచ వేపథు స్వేదాః ళృంగా రే భోగనామని 

మోవో వేగవిషాదాశ్చ జడతా వ్యాధి దీనళా;. 98 
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చింతా వితర్క ని దాళ్ళ కార్భ్యశ్వాసాదయః పే 

స్థంభ కంపా[ళు వై వర్ష్య గద్గ దాద్యా వియోగ'జే. 57 

ఇచట సంభోగ ళృంగారోచితములు వియోగళ్ళంగారోచితము లగు 

భావములు నిరూపితము లగును. మదము (శమము అవహిత్చము హర్ష్తము 

గర్వము స్మృతి ధృతి అసూయ గ్లాని శంక వితర్కము అపతప రోమాంచము 
'వేపథువు స్వేదము అనునని భోగాపరనామము కల సంభోగళ్ళంగారమున నువ 

యోగించును. వియోగజన్య మయిన శృంగారమున మోవాము ఆ వేగము 

విషాదము జడత వ్యాధి దీనత చింత వితర్క్మము నిద కార్భ్యశ్వాసాదులు _న్తంభ 

కంపా|శు వె వర్ణ గదదాదు లుపయోగించునని [(గహింవ దగును. అటు 
౬... ౮3 A ౧ 

కూర్చ దగును. 

శంకా (తవా చవలతా శమో గాని! అప [తవా 

హర్ష పబో ధావహిత్హ స్వేదాళు పులకా అపి. 58 

హాస్య౭ మీ కీరగా భావా ఆవేగో హర్ష పవచ 

గర్వాసూయో[గతాస్త ర్కే ధృతిర్భోధన్నృతిర్మతిః. ర్ి 

మదః స్వేదళ్చరోమాంచౌ దృళ్య నే లే క్వచిత్ క్వచిత్ 

ఆవేగో జడతోన్మాదో వితర్కో మోవా వవ చ. 60 

ఆలస్యాపస్మృతి వ్యాధిః కార్భ్య శ్వాస వివర్శ తాః 

_స్తంభాదయోష్టా భావాన్యుః (ప్రాయేణ కరుణే రసే, 61 

ఈ యంశమున హాస్య కీర కరుణ రనములకు నంబంధించిన భావవరి 

సంఖ్యానము కలదు. శంక, (తప, చపలత, (శమము, గాని, అప్మతప, హార ము, 
౧ యి 

(వబోధము, అవహిత్తము, స్వేదము, అ|శువుపులక మను నివి వోన్యరనము నందు 

సంగతముగా నులడుభావములు. వీరోచితము లయిన భావము లిట్టున్నవి. ఆవే 

గము, వార్షము, గర్వము, అసూయ, ఉగత, తర్కము, ధృతి, బోధము, 
స్మృతి, మతి, మదము, స్వేదము, రోమాంచ మను నివి వీరరసము నందొఫ్కొకచో 

సంగతము అయి గోచరించుచున్నవి. ఆవేగము, జడత, ఉన్మాదము, వితర్మము, 

"మోూవాము, ఆలస్యము, అపవమ్షృతి, వ్యాధి, కార్భ్య్వము, శ్వాసము, వివర్ణ త అను 

భావములు సామాన్యముగా కరుణరసము నందు సంగతము లయి గోచరించు 

చున్నవి. స్తంభము మొదలగు సాత్త్విక భావము లెనిమిదియు కరుణసం గతము 

లగును, 
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వార్తావేగోగతోన్మాదా మదో గర్వశ్చ'చాపలం 

ఈర్హ్వ్వ్యానూయా శమామర్తావహిశ్లాప |తపాలఅవపి. 62 

నిశ్వాస _స్తంభరోమాంచ స్విదొ రౌ(చె రసే హితాః 

హర్ష గర్వ స్మృతి మతి ళమా ధృతి మదావపి. 69 

తరో. విబోధళ్చింతా చ రోమాంచః _స్పంభ వేవథూ 

న్వేద శ్చేశ్యద్భుతె భావాః కథితా నాట్యకోవిదై ః. 64 

ఇచట రౌ చాద్భుత సంగతము లగు భావకథన మున్నది. హర్ష ము, 

ఆ వేగము, ఉ( గత, ఉన్మాదము, మదము, గర్వము, చాపలము, ఈర్ష §» 

అనూయ, (శమము, అమర ము, అవహిత, అవ;తప, నిశాంసము, సంభము, 
రిం ®@ _ oJ వాం 

రోమాంచము, స్వేద మను భావములు రౌ దరనమునకు హితము లని తద్విదు 

లనిరి. వార్ష ము, గర్వము, స్మృతి, మతి, (శమము, ధృతి, మదము, తర్మము, 

విబోధము, చింత, రోమాంచము, _స్తంభము, వేపథువు, స్వేద మను నివి అద్భుత 

మున నుండు భావము లని నాట్యకో విదులు పరిగణించిరి. 

శంకా నిర్వేద చింతాళ్ళ జాడ్యం గ్లానిళ్ళ ద్నతా 

ఆవేగో మద ఉన్నాదో విమో దో వ్యాధి రేవ చ. 65 

చింతా మోహావస్మ్భతిశ్చ (_తాసళ్చాలన్య మేవ చ 

మధ్యే మధ్యే స్తంభకంపౌ రోమాంచః స్వేద వేపథూ. 66 

వె వర్ల § మరణ [(తాస గద్గదాద్యా భయానకే 

మో హో. వస్మృ తిరున్మాదో విషాదో భయణాపలే. డ్ర్ 

ఆ పగో జాడ్యదై న్యే చ మతిః గానిః (శమో౭పిచ 
రా ౧౮ 

_స్తంభాద యా౭ష్టా భా వాస్యుః వీభ త్మ పలయంవినా. 68 

ఇచట భయానక  వీభత్సముల నుండదగు భావముల సంఖ్యాన 

మున్నది. శంక, నిర్వేదము, చింత, జాడ్యము, గ్లాని, దీనత, ఆ వేగము, మదము, 
ఉన్మాదము, విషాదము, వ్యాధి, చింత, మోవాము, అపస్మృతి, (తాసము, ఆల 

స్యము భయానకరసానుగతములుగా నుండును. మధ్య మధ్యలో _న్తంభ కొంపము 

లుండును. రోమాంచ ముండును. స్వేద వెపథువు లుండును. వై వర్ణ రము, మగ 

ణము, | తాసగద్గదాదులు భంరూనకము నం దుండును. బీభత్సము నందు (ప్రలయ 

మగు భావ ముండదు. మిగిలిన _నంభాదిభావము లుండును. మావాము, అస 
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సతి, ఉన్మాదము, విషాదము, భయము, చాపలము, ఆవేగము, జాడ్యము 
దైన్యము, మతి, గ్లాని, (శ్రమము అనునీ భావములు వీభత్సము నం దున్నవి. 
ఈ విధముగా ళృంగారాది రనములలో భావముల సంబంధమును విశేషముగా 
[గ్రహింప వలయును. 

నావాచర్యం చ సామర్థ్యం భావానాం సమ్యగీరితం 

కథ్యతే స్థాయిభావానాం రసోపాదాన పాతుతా. 69 

మన్ =నుకూ లేవ్వ శేషు సుఖనం వేదనాత్మికా 

ఇచ్చా రతిః సా ద్విధా స్యా[దతి పతి విభాగత 8. 70 

తయోః సాధారణో భేదః న ప్రధా పరికీ ర్తితః 
నిసర్ల సంసర్గోవమాభి యోగాధ్యాత్మ న్వరూపతః. 71 

అభి మానాచ్చ విషయాత్స ప్రధా సాం| పయో గికీ 

రత రేవ భవే త్చీ తె రేవమాభ్యాసికీ భ వేర్, 72 

(పీతి పియాత్భా పాయేణ రతిరిచ్భాత్మికైె వ హి 
జ్ఞానం ద్వినిష్టం తృదూపం మనో౭_ధిష్టాయ వర్తతే. 798 

రతిః స_త్త్వస్థీతా సేయం పిభావాద్యుపబ్బంహితా 

రజసా౭నుగ్భహీతా తు సాది సర్వ|త భానతే, 14 

భావముల నావా చర్యము సామర్థ్యము నిరూపిత మయినది. ఇక 

స్థాయిభావములకు కల రసోపాదానహేతుత నిరూపిత మగును. రసములకు 
భావము లుపొదానకారణము లగుట (పతివాదిత మగును. మొదట గా రతిలక్షణము 

త ద్భెదములు నిరూపణార్హములు. మనన్సునకను కూ లములయినయర్గ ములందు 
సుఖసంవేదనరూప మయిన యిచ్చ రతి యగును. రతి పీతి విభాగమున నా రతి 
రెండు విధములు. రతికి పితికి గల సాధారణ భేదము స ప్రవిధముల నుండుట 
పరిక్షీర్తిత మయినది. విషయగత మగు శేదమున సాంపయోగిక మయిన రతి 
యేడు విధముల నుండును. నిసర్గము సంనర్షము ఉపమ అభి యోగము అధ్యా 
తము సంరూపము అభిమానము నను విధమున విషయము స వ్రవిధము కాగా 
దాని ననుసరించు రతియు సస్తవిధము |పీతియయు నిళ్లు యగును. పీతి ఆభ్యా 
సికముగా నుండును. సామాన్యముగా (పతి యనునది [పియాొత్శక మని, రతి 

యనువది యిచ్శాత్చక మని యందురు, జ్ఞానము ద్వినిష్టము. మనన్సు తదూ 
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పము నధిష్టించి యుండును. న_త్త్యము నందు స్థితి కల రతి విభావాదులచే నువ 

బృంహితమె రజో ౬నుగ్భహీతమై మనోపార మగును. అంతట భాసించును. 

(ప్రీశేర్విశేషశ్చి త్తస్య వికాసో వోన ఉచ్యతే 

బోడా వికల్పమాయాతి పరిణామమే రఫాత్మనా. 75 

రజఃస్థితో విభావాదై రః బృంహితస్తామసో భవేత్ 

ఉత్సావాః సర్వకృ ల్యేషు సత్వరా మానసీ కియా. 76 

సపహాజావోర్య భేదేన స ద్విధా పరిక్షర్తితః 

విస్టయళ్చి త్తవై చి త్యం న (తిధా (తిగుణాత్మకః. 77 

ఇచట వోనము ఉత్సాహము విస్మయము నిరూపిత మగును. చిత్త 

వికాసాత్శక మయిన పీతి విశేషము వోన మన దగును. వాస మారు విధముల 

నుండును. పరిజణామమున రనత్వము పొంది యారువిధముల నవథాసించును. 

అప్పుడు రజోగుణావస్థితమై యుండును. విభావాదులచే నుపబ్బంహితమై తామస 

మగును. ఉత్సాహము. సర్వకార్యము లందును సత్వర మయిన మానస క్రియ 

నుత్సావా మందురు. ఆ యుత్సావాము సవాజ మని యావోర్య మని శెండు 

విధముల నుండును. విన్మయము. చి_త్తమునకు సంబంధించిన విచ్శితత విస్మయ 

మగును. విసాయము (తీగుతాత్మక ముగా నుండును గావున [తివిధముగా 

నుండుట ( పసిద్దము. 

తేజసో జనకః [కోధః న (తిధా కథ్యశే బుధైః 

(కోధః కోపశళ్చ రోషశ్చత్యేష భేద్యస్త్రిధా మతః. 78 

సర్వేం|దియపరిశ్లేశః శోక ఇత్యభిధీయతే 
సత్త్వాదిపరి భేదెన స (తిధా పరివఠ్యతే. 79 

నిందా2౭.త్మా చిత్తసంకోచో జుగు వృేత్యభిధీయ తే 

ద్విధా విభజ్యతే సొ౭పి పరిణామే రసాత్మనా. 80 

భయం చి_త్తన్య చలనం తచ్చ | పాహురచనేకధా 

స్వరూప మేవ మాచ్చారె రః స్థాయినాం కథితం పురా. 61 

ఇచట [కోధము శోకము జుగుప్ప భయము అనునవి నిరూపితము 
లగును. [కోధము శేజోజనకము. దీ స్తి సంపాదకము. అది మూడు విధము అని 
యనిరి. [కోధము కోపము రోష మని దీని భేదము తివిధముగా నున్నది. 
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శోకము సశ్వేందియములను శ్లేళ పెట్టునదిగా | పసిద్దము: సత్త్వ రజ_న్థమః 
య లు స —0 నన 

పరి భేదమున నది (త్రివిధ మని పరిపఠిత మయినది. జుగుప్స నించాత్మకము. చిత్త 

సంకోచరూపము. అదియు రెండు విధముల విభ_క్త మగును. రసాత్మరూపమున 

పరిణామము పొందినపు డా ద్విధాభావము భానించును. భయ మనునది చి తము 

నకు సంబంధిం చిన చలనాత్మకము. అది యనేకవిధము లగు ననిరి. (పాచీనా 

చార్యు లీ విధముగా స్థాయిభావముల స్వరూపము నిరూపించిరి. ఇక రత్యాద్ది 

స్తాయి భావ వాచకము లయిన శజ్లముల నిర్వచనము [పనంగ పా_వ్లము. 
థి ఎ జరి 

విగ్భవ్యూ "తే (పదర్శ్యంశే (వయోగార్థం యథో చితం 

రమ్యే రమతే వేతి రకీ రమయలీత వా. 82 

హోస్యతే పహోసయతి వా వోనః స్యాద్దనతీతివా 

ఉత్తం దతా మభిభవత్యత ఉత్సావానిర్వవాః. 89 

ఉత్సావ్యాశే చోత్సవాత ఉత్సాహాయతి వా భవేత్ 
నివిధః స్యాత్స యో హర్ష ఇతి విన్మయకే౭ థవా. 84 

సిస్మావ్య'తే స్వయం కశళ్చిద్విస్తాపయతి వా భవేత్ 

[కుత్ (_కౌర్యం "తేన సర్వత ధత్యుతీత్య న్య నిర్వహః. 85 

(కోధ్య శే [కోధయత్యేవ కోధ ఇత్య భిధీయ శే, 

శుక్ కేళః శోవణా తై సవ శోచ్యశతే శోచకీతి వా. 86 

శోచయత్యపరానేవం శోకళబ్దన్య నిరqహాః 

స్వేం[దియార్ధగ కైవ జుగు ప్పేత్యభిధీయతే. 87 

జుగుప్ప్యతే జుగుప్బ్యత జుగుప్పాపయపతీతి వా 

బి భేతి భాసయత్యన్యాంస్తా )సాదిభయముచ్య తే. 80 

పూర్వనిరూపిత స్థాయి న్వరూపమున కుపష్టంభకముగా నీ యర్థ 

మును గూడ భావించుట యుక్తము. యథోచితముగా [పయోగసిద్దికై వాని 

స్వరూపము విగ్భవ్యా |వదర్శిత మగును. వ్యుత్పత్తి నిదర్శన పురస్సరముగా 

నిరూపిత మగును. 

రతి. “రమ్యతే రమతే రమయతీతి రతిః” రమ్య మొనరించుట రమిం 

చుట రమింపజెయుట యను నర్గ|తయము రతి పదమున (గావ్యాము. హానము. 

“హాస్యశే వాసతి హాసయతీతి వోని వోనము కలుగు నట్లు చేయుట 
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వాసించుట వాసింపడేయుట యను నర్ధ్మతయము హోన పదార్ధము, ఉత్సావాము. 

ఉత్తం దత, మాంద్యాతిశయము చురుకు దనము లేకుండుటను పోగొట్టునది 

యగుటచే ఉత్సావానిర్యావా మున్నది, “ఉత్సావ్యాశే ఉత్సవాతె ఉత్సాహయ 

తీతి ఉత్సాహః” ఉత్సాహ పెట్టుట ఉత్సహించుట ఉత్సహింప కేయుట ఉత్సాహ 

పదార్థము. విషయము సయ మనుట హర్ష ము. వివిధ స్మయము విస్మ 

యము. “విస్సాప్య లే విస్మయ తే నిసావయతితి విస్మయః." విసయము గలుగు 

నట్లు చేయుట విసయపడుట ఇతరులు విస్తయపడునట్లు చెయుట విసయపదా 

రము. [కోధము. [కుత్ (కోధము. కోధముచే నందరను ధర్తించును. ఇట్లు 

[కోధనిర్వహము భావనీయము. * కోధ్యతే [కోధయతీతి [కోధః ” (కోధ 

వడుట [కోధింప జేయుట (కోధవదార్హము. శోకము. శుక్ న్లేళము. శో షణాత్మ 

కము. “కోచం శోచతి శోచయతీతి కోకః'” కోక పెట్టుట శోకించుట ఇతరుల 

శోకింపజేయుట శోకపదార్థము. జుగుప్స. సర్వే్యదియ విషయము లగు 

పదార్థముల నింద జుగువృ యన దగును. “జుగుప్స్యెత జగువృే జుగువ్చాప 

యతీతి జుగుప్సా*'' జుగుప్స గలుగు నట్టు చేయుట జుగుప్స పడుట ఇతరులు 

జుగుప్ప పడునట్లు చేయుట జుగుప్పా పదార్థము. భయము. |త్రాసౌదికము 

భయము. “విఛేతి భాపయతీతి భయం '” భయపడుట భయపడునట్లు చేయుట 

భయపచార్గము. ఇ ట్లంతట యథాసంభవముగ కరాన్టర్థమున క|ర్హర్గ్ణమున 

(_వురణార్గమున నాయా పదార్థములను గుర్తింప వలెను. 

రననిష్ప త్తి 

ఏభావాదు లువకరింపగా స్థాయిభావములకు రసాత్శ్మతాసంప త్తి 

యుండుట యిక నిరూపిత మగును. 

ఏతేషాం చ రసాత్మత్వం స్వరూపం చ రసస్య చ 
రసా[శయాభివ్య క్రీనాం విశవః కథరతే౭ ధునా, 69 

విభావాదై ్యర్యథాస్థాన[ పవ్శివైః స్థాయినః స్మృతాః 

చతుర్భిశ్చావ్యభినయిః [పపద్యంతే రసాత్మతామ్. 90: 

విభావై శ్చానుభావై శ్చ సా_త్త్వి కె ర్వ్యభిచారిభిః 
ఆనీయమానః స్వాదుత్వం స్థాయీ భావో రనః స్మృతః, 91 

వ్యంజనాషధినంయోగో యశాన్నం స్వాదుతాం నయేత్ 

ఏవం నయంతి రనతాం ఇతే స్థాయినం (శ్రితాః. ర 
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ఏవం హి నాట్య వె దేఒస్మిన్ భర తేనోచ్య లే రసః 

తథా భరతవృ ద్దెన కథితం గద్య మీద్భశమ్. 98 

ఈ భావములకు రసాశ్శత కలుగుట రసము యొక్క స్వరూపము 

రసాథయవి వేకము తదభివ్య కి నిధానము తద్విశేష మిచట నిరూపిత మగును. 

యథాస్థాన (వవిష్టము లయిన విభావాదులచె, ఆహో ర్యాంగిక వాచికాధభినయములచే 

సముళ్చిసితము లయిన స్థాయిభావములు రసాత్మతను పొందుచున్నవి. విభావ 

ములచే ననుభావములచే సొ త్రి ఇకములచే వ్యభి చారిభావములచే స్వాదుత్వము 

పొందింపబడిన సాయి యగు వావము రసమగుననీ యనిరి. వ్యంజ నౌ షధిసంయోగ 

మన్నమును స్వాదువుగా నొనర్చిన విధమున విఖావాదులు నాయి నా|శయిం 

చినవై రసశ్వమును పొందింప జేయును. స్థాయిస్థానీయ మన్నము. విభావాది 

స్థానీయములు వ్యంజనౌవధులు. కేవల మన్నము స్వాద్యముకాదు. కవలము వ్యం 

జనమును స్వాదువు కాదు. తదువయ సమ్మేలనమె స్వాదుత నాపాదింప గలదు. 

అనై |పకతమున పవభావాదు లున్నవి, నాట్య వదము నందు భరతుడు ఈ విధ 

ముగ నే రనన్యరూవమును నిరూపించినాడు. ోవిథభావానుభఖావ వ్యభి చారినంయో 

గాత రసనిష్ప త్తి. ఇచటి సంయోగ పదమునకు నిష్ప _త్తివదమునకు ననేకులు 

అనేక విధముల భావార్థములను నిర్హయించిరి. వారి వారి వాదశీలానుసరణమున 

ళసస్వరూవ మిందును నిరూపితము కా గలదు. రనస్వరూపము భరతుడు ముఖ్య 

ముగా నిర్ణయించెను. ఆ సందర్భమున నే భరతవృద్దుడు ఈ గద్యభాగమును | వతి 

పాదించినాడు. భరతవృద్దసమ్మతమయిన _గద్యానుసౌరమున రననిర్వచనము 

లున్నవి. అనంతరము నిరూపించు నానావిధము లయిన రసవాదములకు భరతుని 

యీ రచనమె మూలముగా నున్నది. 

యథా నానా పకారై 8 న్యంజ సొమ్య భైః పాకవి శేపషెళ్ళ 

సంస్క్టూతాని వ్యంజనాని మధు రాదిరసానాం అన్యత మేన 

ఆత్మనా పరిణమ ని తద్య్భో_కాణాం మనోభిః 

తాదృశాత్మతయా స్వాద్యంకే తథా నానా|పకాశై 
విభావాదిభావె 8 అభఖినయె సవాయథా రం అభివర్దితాః 

స్థాయినో భాపాః సామాజణికానాం మనసి రసాత్మనా 

పరిణమంతః తెషాం తాదాత్వికమనోవృ త్తి భేద భిన్నాః 
త_త్తదూూపణ తె రస్యం శే. 94 

వ్యంజనౌమధి సంయోగమున అన్నము స్వాదు వగుట భరత | గంథ 

ములోకారికారూవమున నిరూపిత మయినది. దాని భావమే యో గద్య భాగములో 

B (11) 



62 భావ పకాశనము 

వి సృృతమయినది. లోకమున నానా [పకాళములగు వ్యంజ నౌధములచే పాకవి శేష 

ములచే సంన్క ్ రతము అయిన వ్యంజనములు మధురాదిరసములలో నేదేని యుక 

రసరూపమున పరిణమీంచు చున్నవి. ఆప్పు డనుభవించువారి చిత్తములు ఆయా 

సంస్కృతము అయిన వ్యంజనములను త త్త దసరూపముగా నాస్యాదించుచున్న వి. 

ఈ విధముగానే రసవిషయమున గూడ గుర్తింపలెను. నానా పకారము లయిన 

విభావాదులచే నభినయములచే యథా ముగా నభివృద్ది పొందిన స్థాయిభావములు 

సామాజికులమననులలో రనరూపమున పరిణమించునవె యా సామాజికులకు 

నా యా సమయము లందలి మనోవిశషములతో సంగతము అయి యా యా 

రూవమున నా స్రాయిభావములు రస్య మానములగు చున్నవి. అన్నము వ్యంజ 

నాదినంయుక, మయి రస్యమానతాయు క్త మగుట, స్థాయి విభావాదిసంవలిత మె 

రస్యమాన మగుట, నిందు భావనీయము, ఇటువై వానుకి మొదలగువారి రస 

నిశ్సయములు నిరూపితము లగును, 

నానా దవ్యాషధై ః పాకై ర్వర్ధంజనం బావ్య'ే యథా 

ఏవం భావా భావయంతి రసానభిన యెః నవా, 95 

ఇతి వాసుకినాప్యుక్కొ భావేభోర రససంథవః 

తస్మా దనాన్తు ఖా వెభ్యో నిష్పద్యం తే యథా ర్హ్రతః. 96 

విభావె శ్చానుభఖావె శ్చ సాత్త్విక ర్వ్వభిచారిభిః 

వర్టి తాః స్టాయినో భావా నాయకాదిసమా | శయాః. 97 

అనుకారతయా నాకు [కియమాణా నటూాదిభిః 

సామాజికె న్రు రస్యంతే యస్మా తస్మా దసా। స్మృతాః. 98 

నానా్నాదవ్య వినిష్పన్నము లయిన పాకములతో గూడినరై వ్యంజన 

మాస్వాద్య మగునట్లు అభినయములతో గూడుకొనిన భావములు రసములను 
భావింప జేయ గలవు. ఇట్లు భావముల వలన రసములు సంభవించుటను వానుకియు 
నీరూపించెను. కావున రసములు భావముల వలన నిషృన్నము లగును, తత్తదర్హ 

విశషమున రసములు భావనిష్నన్నము లగుటను భావింప వలెను. విభావములచే 

ననుభావములచే సాత్త్వికములచే వ్యభిచారిభావమ. లచే వృద్దిపొందిన స్థాయిభావ 
ములు నాయకాదుల ననుసరించి యున్నవై, రామాద్యనుకారమున నటాదు లభిన 

యింపగా సామాజికులచే రసాత్మళారూపమున రస్యమానము లగు చున్నవి. 
అందువలన వానిని రనము లనుట యు క్కము. 



ద్వి తీయాధి కారము రిల 

ఈ వానుకి మతసార మీ విధముగా నున్నది. భావముల నుండియె 

రసము లావిర్భవించును, నటాదు లనుకరించు స్థాయిభావముల వలన రసము 

నిమృన్న మగును అని. భావముల వలన రసము లుదయించునా? రనముల వలన 

భావము లుదయించునా? అను పక్షద్వయము నాట్య వెదమున నిరూపిత మయి 

నది, అందు భావముల వలన రనము లుదయించు నను వాదము వాసుకివాదము. 

(దవ్యగుణక ర్మాది పదార్థ ములలో రనము నేపదార్థ రూపముగా భావింప 

వలసి యుండును? ఈ యంశ పరిళలనమునకై యో విషయ మావళ్యకము. 

న (దవ్యం నచ సామాన్యం న విశషోగుణోన చ 

న కర్శ్మసమవా యో నన పదార్థాంతరం చ నః. 99 

వికారో మానసో యస్తు ఇాహ్యోర్థాలంబనాత్శకః 

విభావాద్యాహితోత్కర్లో రస ఇత్యుచ్య తే బుధైః. 100 

రసో మనోవికారో౭పి పదాగ్రాన్యత మో భవేత్ 

పదార్థాః ష[ట్పమీయంతే రసస్యానుభవాత్చకాః. 101 

అతో రసః పదా శ్రేభో మా(తయా కాపి భిద్య లే 

[దవ్యాదీనాం పదార్థానాం తత్తదూపతయా రనః. 102 

క్యాపి క్యాపి (వకాశేన తేషామన్యత మో రసః 

[(దవ్య గుణ కర్మ సామాన్య విశేవ సమవాయము లని భావవదార్ధము 

లారు కలవు. రసము ఈ షట్సదార్హ్ల న్వరూవము కాదు. రన మనునది (దవము 

కాదు. (దవ్యములు పృథివీ జల "తేజో వాయ్వాాకాశ కాల దిగాత్మ మనస్సు లని 

నవవిధములు. ఇం చదేదియు రసము కాదు. రసము సామాన్యరూపము 

కాదు. పర మపర మని సామాన్యము ద్వివిధము. రనమదేదియుకాదు. 

రసము విశేషరూవము కాదు. విశేషూన్త్వ్వనంతాః, రస మట్టిది కాదు. రసము 

గుణ రూపము కాదు. రూప రస గంధాదు లిరువది నాలుగు గుణములు. రసము 

త|దూవము కాదు. రసము కర్మరూపమును గాదు. గమనాగమనాదిరూపమున 

కర్ణ పంచవిధము. రనము తదాత్యకము కాదు. రసము సమవాయరూపము కాదు, 

ఇట్లు రి సము షట్పదార్థములలొ" నేదియు కాదు. అయినచో రనము వషట్సదార్థాతి 

రిక్త పదాన్ధాంతరమా! రసము పదార్థాంతరమును కాదు. అయిన నేమి? 

భాహ్మార్థాలంబనాత్శక మయిన మానసవికారము విఖావాదులభచె నుత్కర్శము 



జు [డు Eh ససువపాఎ 

పొందినదై రస మను వ్యవవోరము పొందు నని బుధు లనిరి. ఆసనమూు మనోవికా 

రమె యయినను షట్పచార్ధములలొ నన్యతమము కా వచ్చును. 3ఊఈతట్పదార్థమూ 

లును రనమున కనుభవాత్మకములుగా (పమాణప్రతిపన్నము అగు చున్నవి. కావున 
శ 

సమం పదార్థ ములకన్న ఈవషద్భిన్న మగును, (దవ్యాదిపదా ర్ల వూంలల్' తత్త 

(చూపమున రన ముండును. ఒకొ్క్క-కచో [(పకాళమానతావి శ్ర వున. రనము 

షట్పదార్థములలో నన్యతమ రూపమున నుండుటయు ఫంవనీంయమ్సుు 

విభా వానుభా వాదులు నామవఫం కేతమున నూచితమం అుయాఎనవి. ఖరతా 

దుల మతానుసారమున నొ విభా వాదుల సరూప ధన మావక్య కొవముంఎ 

విశావాశ్చానుభావళ్చ సాయినో రససిద్దయే 109 
గ్ర ధి 

కథ్యం లె భరతో కేన వర్షగనా నాన్యథా క్వచిత్. 

ఉకా అపీ విభావాద్యాః పూర్వ త స్వ స్వ రూపతః 104 

మతాంత రేణ కథ్యంతే కానం కా్వాప్యుపయుజ్య తె 

విభావాశ్చానుభావాళశ్ళ సా త్రి ౪కా వ్యభిచారిణః . 105 

స్థాయిన్౬పి చ కక్యంశే భావా ఇతి మనీషి భిః 

స్థాయిభావమునకు రసెత్వునిద్ది కై విభావము లనుభాావవూఎలు ఛిరత 

మౌన్గాంనునారమున నిరూపితము లగును. భరతో క్షమా ర్లాతిరి_క ముగా నిరూ 

పించుట లేదు. పూర్వము విభా వాదులు స్వ స్వ రూపమున నియూూకిొతము లయి 

నను అవి మళాంతరముగా నిరూపితములు. అట్లు మతాంతరముగగా ని యాూా-పితము 

లయిన వాని విజ్ఞాన మొకొకచే నువయు కము కా గలదు- విభ వానుభావ 
సా త్తి ఏక వ్యభిచారి స్తాయిభావములు భావము లనియ పండితులు మతివమ్కరించి 

పలికిరి. ఈ యుప కాంత్ ర్దేశానుసారముగా భరతాదుల మతానుసారముూన విభా 
వాదుల స్వరూపము నిరూపితము కాగలదు. 

భావస్వరూపము 

యద్భావయంతి కా వ్యార్ధాన్ సత్త్వ వాగంగ సయుతాన్ . 106 
తస్మాద్భావా ఇతి (పా జైరుచ్యంతే నాట్యవస్తుషు 

వాగంగ ముఖరాై శృ సత్త్వేనాభిన యేన చ. 10'/ 
క వేరంతర్షతం భావం భావయన్భావ ఉచ్యతే 
విభావనావాతో యోఒర్థొన్స్వనుభా వేన గమ్యతే. 168 



ద్వితీయాధికారము కీర్ 

వాగంగ నత్తాభినయైః న భావ ఇతి క్రీ ర్రీతః 

సా_త్తికాభియ వాచికాభినయ ఆంగికాభినయములతో గూడుకొనిన 

కావ్యార్థములను భావింపజేయు నవి యగుటచే భావము లనియమట యు కము, 

నాట్యవన్స్నువు లందు వీని నీ విధముగనే నిళ్చయింప వలె నని |పాజ్జుల యుక్తి. 

భావమున కిది యొకవిధ మగు నిర్వచనము. వాగంగ ముఖ రాగములచే సత్వ్వాఖి 

నయముచే కవి యంతర్గత మయిన భావమును భావింప జేయునది యగును 

గావున భావ మని యన దగు నని మరికొందరి భానమతము. విఖావమున సమా 

వృత మయిన యర్గ్లము అనుఖావముచే వాగంగ సత్త్వాభినయములచె గమ్య 

మాన మగును; అ ట్లవగత మయిన యర్హము ధావ మని పరిక్షిర్తిత మయిన 

దనుట వేరొక మతము. ఇట్లు భావవిషయమున మత[తయము _ నిరూపిత 

మయినది. 

విభావస్వరూపము 

వాగంగనత్వ్యాభినయో 'యెనై వ చ విభావ్యశ. 109 

న భావో నాట్యత త్వ జై ర్విభావ ఇతి దర్శితః 

నిమి త్తం కారణం హేతుర్విభావశ్చ విభావనా, 110 

ఇత్డం విభావవ ర్యా యాః కథ్యం లే భావకోవిదై ౪ 

విజ్ఞా నారో విభావః స్యాద్విజ్ఞానం చ విభావితమ్. 1. 

బహవో ౬ గ్రా విభావ్యం లే వాగంగాఖనయా | శయాః 

అనేన యస్మా త్తెనాయం విభావ ఇతి సంజ్ఞ తః. 112 

వాగంగసత్త్వాభినయము దేనిచే విభావిత మగునో అట్లు భావింష 

"జేయు భావము విభావ మగునని నాట్యత _త్త్వజ్ఞులు నిరూపించిరి. విభావపర్యా 

యములు కొన్ని కలవు. నిమి తము కారణము పాతువు విభావము విభావన' 

-ఇట్లు విభానపర్యాయములు కలవని భావకోవిదులు నిరూపించిరి. విభావ మనునది 

విజ్లూనార్ధ ము. విజ్ఞానము విభావిత మగును. వాగంగాభినయా| శయము అయిన 

నానార్ధములు దీనిచే విఖ'వితము లగును గావున నిది విభావ మని సంజ్ఞ కఠ 

దగుచున్నది. ఇట్టి భావమును విభావవిషయమున | గాహ్యాము. 

వాగంగాఖిన యునేవా యస్మా దర్ణో౭.నుభావ్య తె 

సర్వాంగోపాంగసపహితః సో౬ఒనుభావ నతః స్మృతః. 11 



రీఢీ భావ| వకాళనము 

ఆవిర్యూయ తిరోభూయ చరద్శి శ్చాంతరాంతరా 

యి రసో భిద్య₹2.సేకః "తే స్శతా వ్యభిచాగణః. 114 

భావానామపి సర్వేషాం యెొః స్వవతా విభావ్య₹ 

"తే భావా? స_త్వజన్నానః సా_త్తిఇకా ఇతి దర్శితాః. 115 

స్థితాః కావ్యాదిషు న౫ైు రభినీతా యశథార్డతః 

రసాత్మనా౭వతిష్ట్షం తే సత్సు తె స్టాయినోఒ తే, 116 
© థి 

ఇచట అనుభావ వ్యభి చారిభావ సాత్త్విక స్ధాయి భావస్వరూవ 

మున్నది. వాచికాఖినయాంగికాభినయములచే నర్వాంగోపాంగ నహిత మగు 

నర్గ మనుభూయమాన మయినచో ననుఖావ మగు నని కీరిత మయినది. 

ఇది యనుభావస్వరూవము. వ్యభిచారిభావస్వ రూప మిట్లున్నది. ఆవిర్భావ 

తిరోభావములు పొందుచు మధ్య మధ్యలో సంచరించుచు రనము ననేకవిధముల 

వేరు వేరుగా భాసీంప జేయునవి వ్యభిచారిభావము లగును. వ్యభిచారిభావ 

ములకు సంబంధించిన యావిర్భావతిరోభావములు రసమునకు నావిర్భావ 

తిరో భావములు కూర్చునవి యగును. అప్పుడు రన మనేకథా భాసించును. ఇట్టి 

[కియాచతురము అగునవి వ్యభి చారిభావము అని భావము, సా_త్సి కభావముల 

స్వరూవ మిట్లుండును, స_తము వలన నంభూతము లయిన సా_త్తికభావములు 

సర్వబావములకు స్వస_త్తయె యుండు నట్లెనరింప గలవు. అప్పు డా భావము 

లన్నియు సా_త్తిక సతావిభావితము లగును. ఇట్రొనరింప గలుగునవి సాత్త్విక 

ములు. స్థాయిభావముల స్వరూప మీ విధముగ నుండును. కావ్య నాట్యగత 

ములుగా నుండు నీ భావములు యథార్జముగా నటులచెే నభినీయమానములె 

నప్ఫాదయు. లందు రసరూపమున నవస్థానము కల వగును. సవ్చాదయులలో 

రసాత్మతను బొందునవి స్థాయి భావము లగును. ఇట్లు భరతాదుల మతాను 

సారమున విభావాదుల స్వరూపము వి వేచిత మయినది. 

భావాః స్యు ర్మానసాః కేచిదాంగికా అపి కేచన 

వాచికా అపి కెచిత్స్యు సాస్ప_త్తికా అపి కేచన, 117 

(ద వ్యెజపి కేచిద్భావాః స్యుః కచిత్స్యు రుణకర్మ ణో9 

పతేషు భావశచ్లార్గః (వయోజన ముదావ్యాతహ్, 118 

(పయోజన మభి[వాయ స్తాత్సర్యం ఫల మిత్యపి 

భావ ఇల్యెవ శభాః స్యుర్భావప ర్యాయవాచకాః. 119 
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ద్రవ్య కియాగుణవచో మనో2ం౦7గేషు మనీషిభిః 

భావళద్దః (పయుక్తన్తు భావో ౭భిిపాయ వాచకః. 120 

కొన్ని భావములు మానసములు కొన్ని యాంగికములు కొన్ని 

వా చికములు కొన్ని సా_త్తికములు నగును. కొన్ని భావములు [దవ్యము 

నం దుండును. కొన్ని భావములు గుణకర్మము లం దుండును ఇట్టి వానిలోని 

భావళ శ్లార్ధము (వయోజన మను నర్ధమున నుండును. ప్రయోజనము అభి 

[పొయము తాత్చర్యము ఫలము భావము అను శబ్దము లన్నియు భావపర్యాయ 

వాచకము. మనో చాగంగ సత్త్వ రూపము లయిన భావములు (దవ్య గుణ 

క్రియలలో వచోొమనోఇ౦గములలో [పయు_క్తము లగు చున్నవి. ఇట్లు (పయు క్త 

మయిన భావళబ్ల మభిపాయవాచక మని మనీషుల మనీవ. ఇక భావములచే 

రసము నిష్పున్న మగుటయు రస మొకటియే యయినను చిత్తవృత్తి భేదమున 

బహువిధ మగుట యు నిరూపీత మగును, 

ఏకె భావా రసోత్కర త[త త|తోవయో గినః 

ఉద్దీపితా విభావె 8 నె పరనుభావె శ్చ పేపితాః, 121 

భావె శ్చ సాయికి ! యోగ్యసంస్టై ర్వ్యభథఖిచారిథిః 

చి తితాః స్థాయినో భావా రసోపాదానభూమయః. 129 

యదా తదై మామా స్వాద్యమాన రూపం యదున్నిషత్ 
మనోభిః చెక్షకాణాం తదు దెష్యతి రసాత్మనా. 128 

ఆ యా స్థలము లం దీ భావముబు విఫా వానుభావవ్యభి చారిభావము 

లచే నుద్దీపితములై. యనుభావితములె వరిపోషిశముల రసము నుత్కలర్షి ౦ప 

జేయుటలో నుపయోగించు నవి యగును. స్వీయవిబావములచే స్థాయి భావము 
లుద్ధిపితము అగును. సీషయానుభావముల చే భోకితము లగును. అకు సా తిక 

భావములచే గూడ పోవము కల వగును. యోగ్యసంబంధము కల వ్యభిచారి 

భావముల చే చితితములు నగును, ఇ క్త భావములు రసోపాదానభూములుగా 

గణనీయములు. వీని కాస్వాద్యమాన మగు రూపము కలుగగా సముస్నేష 
ముండును. గావున రసాత్మత యుల్లనిత మగును. (చ క్షకుల మ నోవృత్తులు 

భావముల నాస్వాదించు నప్పు డపీ రసరూముననె యుండును. 

త తాంతరస్య భవా యే వ్యాపారసోరదితాః వ బ్రఫక్ 

శ సర్వే నాట్యత త్ర జః కథ్యంత ఖా రసాహ్యయాః., 124 
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ఏవం రసానాముదయః సామా న్యెన సమీరితః 

ఈ రసవిషయమున నాం తర వ్యాపారమునకు సంబంధించిన వేరు 

వేరుగా నుండు భేదము లే యేవి కలవో యవి యన్నియు రసనామముననె 

వ్యవహరి ౩వ దగిన వని నాట్యుతత్త్వజ్ఞః లందురు. రన మొక్కటియే యయినను 

చి శవృ త్తి భేదమున నానారూవనున నుండవచ్చును గాని వానికిని రననామమె 

యుక్త మగును. ఇట్లు సామాన్యముగా రసోదయము నిరూపితము. 

రస్మాశయముగ నిరూపింప దగిన వా రెవరు? నాయకుడా? నటుడా? 

సామాజికుడా? ఈ విషయమున భఖభావఖిదములు కలవు. అవి యిచట నిరూ 

పితము లగును. 

రసాశయము 
స్వథావో వా౭నుకారో వా యస్మిన్ దృశ్యతయా స్థితః, 125 

రసా|యః స ఏవేతి భారతా; |వతిజాన తే 

యళ సే౭_ర్హాయ మవాశే రాజో్యప[దవశాంతయే. 126 

కర్ళళణాం విఘ్ననాశాయ మంగలానాం చ నంపదే 

ఉదాతాదిగతా నావా నపరోజతానపి తత్త్వతః. 127 

కవిఖిః కల్సితా న్యా వ్య వ్వభి నేయా న్విచతణ ః 

(పశ్యతవత్సద స్యేభో్యోో నటా యదనుకుర్వతే. 128 

తస్మాన్న కుషు న క్వాపి రసస్యా[శయళా భవేత్ 

నటసామాజికులు రసా శయముగా జెప్పదగిన వారు. నటుడు రసా 

(యుడు కాడు. సామాజికుడె రసాశయుడు. ఈ భావము లిచట నిరూపితము 

లగును. సామాజికు నందు రసము న్వభా వాత్మకముగా గోచరించును. నటు నం 

దది యనుకా రాత్మకముగా భాసించును. స్యభావనుగ గాని యనుకారముగా 

గాని రనము గోచరించు నేని ఆతడె రసా[శయు డగునని భరతమళానుయా 

యులు నిశ్చయించు చున్నారు. కాని నటు నందు రస్మాశయ యోగ్యత లేదు. 

నటు లనుకరింతురు. వారలకు రసా|శయత లేదు. విచక్షణు లయిన కవులు 

సదన్ఫ్య్యులకు సాజూక్కరింప జేయుటుకె కావ్యమున నభినేయముల నిరూపింతురు. 

ఉవాతాదిగతము లయిన భావములను పరోత్షరూపనుగా నున్న వయినను కల్సి 

తములనుగా నొనరింతురు. (పత్య వాయ మాణము లగు నట్లు నిబంధింతురు, 
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అట్ట వానిని నటు లనుకరింతురు. కవులు కావ్యములను యశమునకు నిబంగిం 
తురు. అర్హ సిద్ది కె నిబంధింతుగు. నమధికముగా రాజో్యప[దవము కలిగినచో నా 
యుప ద్రవశాంతి కె కావ్యముల రచింతుగు. శగిన కర్మలలో విఘ్నుములు లే 
కుండుట క కావ్యాభి నేయముల నిర్మింతురు, మంగలాత్మక మయిన సంపద్నకై 
కావ్యము కల్చింతురు. ఇట్ల వాని ననుకరించు నటులకు రసా|శయ యోగ్యత 
యుండదు. నటులలో చెచటేోు రసా శయత యుండదు. ఇక పారి శేష్యమున 
సామాజికుడు రసా[శయ యోగ్యత కలవా డని నిరూపించిన ట్రయినది. ఈ 
యంళము వి స్తృతము కాగలదు. 

మనసో వోదపననః స్వాదో రస ఇతి న \తే8, 129 ౧ 3 
శృంగారన్య సు యు జ్యత్ర తస్య వ్లోదాత్న్మకత్వతః 

అన్వేసోం రసళా | పాయః సిద్దా కేనాపి హేతునా. 180 

యథా నృళాాం తు సర్వేసాం సళ్వే౭పి మధు రాదయ్యః 

భుకా రసాత్మతాం యాంతి బేశళ కాలాది 'భేదతః. 191 

తథా జాతా జనిష్యుంతో జాయమానా; వరన్బరం 

పరస్పరన్య నర్వ|త మితోదాసీన క తవః, 182 
లేము కస్యాపి శృంగారో హోన్యః కన్యచచిదేవ నః 
అద్భుతన్స చ కసారపి కస్యాపి కరుణో భవేత్. 188 

ఏవం నంకరతో౭. న్యోన్యం దేశ కాల గు౯కాదిభిః 

శృంగా రాద్యాః సదస్యానాం భవంతి న్లోదనా యతః, 124 
తస్నాత్బామాజికె 8 న్వాద్యా రనవాచ్యా భవంతి తే 
[పక్ళతినాం చ భిన్న త్వా దవస్థాది వి భెదతః. 185 

మనసః క్షణికత్వాచ్చ తానేకః స్వదతే యతః 
తతో. పి రసవాచ్యాః స్యుః ఇత్యాచా ర్యా వ్యవస్థితాః. 186 

శృంగారమే పేధానముగా నాస్వాద్యము. ఇతర రసములును (పకృతి 
ఛేదమున రన్య మానము లగును. ఈ యం మిచట (వతివాదిత మగును, 
మనసున కాఫోద 'మొదవించు న్యాదమును రన మందురు. శృంగారమున కె యా 
రసవ్యవవోరము యు_క్షముగ నుండును. కృ 0గారమున ౩ షకదజనకత యున్నది, 
కంగా రేతరములకు రనత్వము సా కూన్యముగా సీద్ద మగును. ఏదేని యితర 
కారణమున నితరములకు రసత్వవఎ సిద్ద మగు చున్నది. రస్య మానతాధర్శమున 

B (12) 
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రనత్వ మనునది శృంగారమున కె. ఇం దీ దృష్టాంతము భావింప దగి యున్నది. 

సర్వమానవులకు మధురాదిసర్వరసములు చేశకాలాది భదానుసారమున సంభుక్త 

ములై రసాశ్శతను పొందు చున్నవి. ఈ లోకరస _దృష్టాంతముననె కావ్యరస 

వ్య వవోరమును గుర్తింప వలెను, పరస్పరసంబంధ మున జాతములు కాని జాయ 

మానములు కాని జనిష్యమాణములు కాని యంతట మి తోదాసీన శ (తుభావ 

మున నుండును. కొన్ని రసములు కొన్ని రసములకు మీ తభావమున సంగ 

తము లగును. మరికొన్ని యుదానీనభావమున నంగతము లగును. 

మరికొన్ని _ శత్రుభావమున నుండును. వానిలో నొకనికి శృంగార 

మిస్ట్రము. 'వేరొకనికి వోస్య మిష్టము. ఒకని కద్భుత మిష్టము. ఒకనికి కరుణ 

మభి మళము. ఇట్లు దేశళాలగుణాదుల యనోరన్య సాంకర్యము వలన సదస్యులకు 

ళృంగా రాదిరసములు వ్లోదజనకములుగ నుండును. కావున సామాజికుల కాస్వా 

ద్యమానము లగు నవి యన్నియు రసపదవాచ్యము లగును. అవస్థాదుల విభేదా 

నుసారమున _పక్ళతులు భిన్న భిన్నము లయి నందు వలన నా యా పకృత్యను 

సారమున నా యా రసముల నాస్వాదింతురు. ఆస్వాద్యమా నము లగునవి రన 

పదవాచ్యములు నగును. | పకృతి భేదము లే కున్నను సామాజికు డొక్కడె 

నర్వరసముల నాస్యాదించు వాడు నగును. మనస్సు వణికము కదా! ఒక నమ 

యము నందలి మన సొక యా స్వాద మభిలషించును. వేరొక సమయము 

నందలి మనసు వేరొక స్వాద మభిలషించును, కావున నొకణె యన్నిటి నాస్వా 

దింప వచ్చును. కావున శృంగా లేతరములును రసపదవ్యవవోర్యము లగునని కొంద 

రాచార్యులు వ్యవస్థ నాపాదించు వారుగ నున్నారు. 

ఇక రసముల వ్యంగ్యతాదివి శషములు నిరూపితము అగును, 

ఏశే రసానాం వ్యంగ్యత్వం వాచ్యత్వం కేచి దూచిశే 

(వత్యాయ్యత్వం వదంత్య స్య గమ్యత్వమపి కచన. 187 

తథా౭వాంతర వాక్యార్థం మహావాక్యార్థతాం పారే 

వవం న్యాయో న భిద్యేత క్వాపిక్వాపి |పకాశితః, 180 

రామాదా వనుకార్యే తు నమైర్వ్యంగో[్థ భవిష్యతి 

త_త్తతా్కావ్యనిబద్దను వాక్యార్గః స భవిష్యతి, 189 

నామాదితాదాత్మ్యాప శే రు (పత్యాయ్య ఏవ సః 

సవమేవొవ్యా ఏవ స్యా త్తత త|త విచకరై 8. 140 



ద్వి తీయాధికారము ర్ట 

తదవాంతర వాక్యారో మవో వాక్యార్థ పవ చ 

ము_క్తకాదొ |పబంధే చ స్థాయి సంచారి భేదతః, 141 

కొందరు రసములకు వ్యంగ్యత్వము కల దనిది. కొందరు వాచ్యత్వము 

పలికిరి, మరికొందరు (పత్యాయ్యత్వ మున్న దనిరి. కొందరు గమ్యత్వమును 

నీరూపించిరి. అన్యులు కొందరు రసముల కవాంతర వాక్యార్థ త్వము కల దని 

మహావాక్యార్థత యున్నదని యనిరి. ఒకొకచో నా యా విధముగా (పకా 
శించుటచే నీ చెప్పిన న్యాయవిధానములు భిన్నము లగుట లేదు. ఈ యంశము 
లిచట కొంతగా పరామృష్టము లగును, కావ్యనాట్యము లందు రామాదు లను 

కారులు, నటు అనుకార్య్యుల ననుకరించు ననుక ర్తలు, అనుకార్యులయిన రామా 

దుల ననుకరించు నటులు తమ యనుకారములచే ననుకార్యు లందు రసము 
వ్యంగ్య మొనరింతురు, త_తతాావ్య నిబద్ద మగు రనము వాక్యార్గ ము నగును. 

పదముల సమూవాము వాక్యము. పదార్థముల సమూపాము వాకార్థ ము, 

మొత్తమ్మువె నవభాసించు నది మహా వాక్యార్గ మని, మహావాక్యార్గమ. న నంగ 

ముగా నుండునది యవాంతరవాక్యార్థ మని యందురు. (వధానరసనము మహో 

వాక్యార్థరూపముగా నుండుటయు నంగరన మ వాంతరవాక్యార్థ రూపముగా 

నుండుటయు పరి గావ్యాము. రనము నటు నందు (పత్యాయ్యము నగును, 

నటుడు రామాదుల నామాదుల తాదాత్శ్యాపత్తి కలవాడై నటించును కావున, 

రామాద్యభిన్నముగసె థాసించును గావున నటాభినయనంవద లాతని యందలి 

(పత్యాయ్య మునరించును. ఇరు యితరములను గూడ ఆయా స్థలము లందు 

విచతణు లభూరహింప వలను. ము కకాదులు (పబంధములునని కావ్యములలొ 

[ప్రధానముగా "రెండు భేదములు కలవు. ము క్తకాదులు నానావిధములుగా 

నున్నవి. వానిలొ రన మవాంతర వాక్యార్గ రూపమునను, పసబంధము లందు 

మహా వాక్యార్ధరూపమునను భాసించుటను గుర్చించునది. పాయి రూపముగా 

నుండునది మవోవాక్యార్థ మని సంచారిరూవముగా నుండునది యవాంతర 

వాక్యార్థ మని యౌ చిత్యమున [గహింప నగును. 

(వమదాద్యన భావేన భావితో వాసితో రసః 

త_త్త్మదూపస్యాభిన యై, ఫభ్యషు వ్యజ్యకే స్ఫుటమ్. 142 

రసమునకు సవహృదయా | శయత్య మీందు నిరూపిత మగును. [సమ 

చాద్యనుభావములచే భావితము వానితము నయిన రసము త _త్త దూపమునకు 



రీ భావ పకాళనము 

సంబంధించిన యభినయముల చే సభ్యసామాజికులలో స్ఫుటముగా వ్యజ్యమాన 

మగునని సామాన్యార్థము. కావ్య నాట్యము లం దుపాత్తము లయిన [పమదాదులు 

చం[దచందనాదులు ఆ నాయికానాయకులకు సంబంధించిన చెష్టాత్మకము లయిన 

యనభావములు భావకసహృదయులు భావింపగా సహృదయ హృదయము లందు 

చిరకాలముగా సు_ప్రములు గు_వములుగా నున్నభావములు భాపవితము లగును. 

అట్లు భావితము లయిన ఆ భావములె కావ్యనాట్యగత విశేషములచే వాసీతము 

లగును. వాసితము లగుట యనగా భావ్యశుాన కావ్య భావనా విశషమమున సం 

వాదము పొందినవై _పొ_ప్తసంస్కారము లగును. ఇట్ట విధానమును వాసిత 

మగుట యన వచ్చును. ఇట్లు భావిత వాసిత మయిన రసము త త్రదుచితము 

లయిన ఆంగిక వాచికావోర్య సా త్వికాభినయములచె సహ్ఫృదయు లందు 

విగలిత వేద్యాంతరముగా నభివ్య_క్త మగును. ఇట్లు సామాజికు లందు రసములకు 

వ్యంగ్యత భావనీయము. 

బ్రంతవలకు రసము రన మని, భావము భావ మని నామనసంకేతముననె 

నిరూపిత మయినది. ఇక రసత_ తుము మీమాంసింప వలసి యున్నది. రస 
మవాంకార స్వరూపముగా నిందు సిశ్చితము కా నున్నది. కావున సంవి| దూపము 

చెప్పి యవాంకారత_త్త్యము పతిపాదింప వలసి యున్నది. కావున ముందుగా 

సంవిద్విభాగ మావశ్యక ము, 

సంవిద్విభాగము 

సంవిత్పకా కానందాత్మా గమ్యః స్యాత్స్యానుభూతితః 

అహాంకారాభిమానాత్మా బాహ్యా ర్రేషు (పకాశ తె. 148 

అవాంకారాఖిమానాది స్వరూపం కథ్య'తే౭ ధునా 

సంవిత్సదమున చెప్ప దగినది యొకటి కలదు. అది స్వానుభూతి 
వలననె తెలియ దగియున్నది దానిని లోకళబ్లములచే జెక్పుట శక్యము కాదు. 
అది | పకాశానందాత్మకము., (పకాశవదమున జెప్పదగినది యాత్మ, సంవిత్, 
(పకాశానంద. స్వభావము. ఆత్మానందస్వరూపము. స.విత్ అనుభూతి గమ్య 
మయినను బావ్యోర్థము లందు అహాంకా రాత్మకముగా అభి మా నాత్చక ముగా 

(పకాళశించుకు. అవాంకారస్వరూప మభిమాననస్వరూపము. ఇంక నిట్టి వాని 
స్యరూవ మిక నిరూపితము కాగలదు. 

పరసాాదాత్మనో భాంతి జ్ఞానానంద కియా (పభాః, 144 



ద్వీ తీయాధి కారము రల 

ఒం Cd అ జ్ఞాన | పభానా “ఎతన్య మణ ర్రీవస్య సర్వతః 

శరీరవ్యాపినీ త్య్తత వ్యాపనా భవతి స్పుటమ్. 145 

నై మా ప రాత్మనః సర్వవమ్లాళ్చా చేతనా భవేత్ 

తథా౭-౬నంద పభాసా౭ పి పురుషేషు సమంతతః. 146 

అభివ్యక్తా సతీ తేపాం సుఖం వె పముకం భవేత్ 

(కియా [పభ భవెత్సాణః స చేసాము (పవ ర్లశే, 147 

పరమా త్మా సర్వవన్స్తు పరిస్పంద (పవర్తకః 

జ్ఞాన వభా చ సానందా తస్యాః న_త్త్యం పజాయతే. 148 

[కియా ప్రభా రః నత్త్వాచ్చ కః స్యా దుతమా [పనూః. 

మనోమయాడయ సాసా మధిష్థాతార ఈరితాః. 149 

పథ క్కుదాచి త్రివ్ఫంతి మిరితాని కడాచన 

సత్త్వం విశాలం తస్యా న రుదరే రజసః నితిః,. 150 
అం —0 ళ్ 

“ జా అ సద ద ఈ 8 చ జ్ తస్య్యాన్త రుద తస్య తమన; స్థితి రు థ్ శ 

ఆత్మా తస్యా న రుదరే మనసః నిటి రుచ6తే. 151 
అ థి ల 

మిలితానితి జానంతి నై రంతర్యా త రే పునః 
శ Wn శస. ఏ 
సత్త్వం మధ్యేఒఖిత నన రజ నమ ఇతీర్య తె, 152 

రసత_త్త్వ న్వరూవ సమీజా సామర్థ్యమున కీ [పట్ట నిరూవిశార్గము 
విభావనీయము. జ్ఞానానంద [కియా [పభాఫములు వరమాత్మ వలన భాసించు 

చున్ని. జ్హూనపభానములు ఆనంద వభానములు [కియా వభాసములు నను 

మూడు [పఖాసములు పరమాత్మ నుండియే యనుభాసించు చున్నవి. ఇందు 

జ్ఞాన పఖాసనములు వై తన్యమణి (పభానములు. అవి సర్వశః (పనరించును. మణి 

(పథాననులు పరినకము లందు |[వనరించు విధమున వై తన్య్ధన్ఫురణము లంతట 

(ప్రసరించు నవి యగుట నంతట నున్నవి. అ చ_తన్యక్థ (పభానము జీవుని 

శరీరమున వ్యాపించును. శరీర మంతట నది ప్యాసించును. కావున శరీరమున 

స్ఫుటముగా వ్యాపన కలుగు చున్నది. ఇట్లు పరమాత్మ వలన చేతనావ్య్యాస 
నము నర్వవనుసంగతముగ నుండును. అశు ఆనంద ఏభానము కూడ పరమాత్మ' 

స్ఫురణము. అది పురుషులలో నంతట నభివ్య కృమై వై మయికనుఖ మగును. 

శద్చి స్పర్శ రూపు రస గంధము లను ఇం [దియవిషయముల వలన గలుగు నుఖము 
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వై షయిక సుఖము. ఆనంద వథాస మీ వై షయిినుఖముగా బాసించును. పర 

మాత్శ చై_తన్య [కియా పభాసము |పాణము. అది "దేహము లందు [స-ర్సించును. 

పరమాత్మ యి సర్వవస్తువులకు పరివ్పందమును |పవర్తింస జేయును. 

జ్ఞాన పభాస మానంద ।|పభాసముతో కూడు కొనినది కాగా దాని 

వలన సత్త్వ ముదయించు చున్నది. [కియా[పభాస మానంద పభాసముతొ కూడు 

కొనినది కాగా దానివలన రజోగుణ ముదయించును. సత్వము వలన నుత్తమ 

మయిన శక్తి యుదయించును. ఆశక్తి యందు తమఃస్పర్శ ముండదు. మనో 

మయపాణమ యాన్నమయములు వాని క ధిప్లూనములు. 

ఈ సత్వ్వాదిగుణము లొకప్పుడు వేరువేరుగా నుండును, ఒకప్పుడు 
మిలితములే యుండును. న_త్త్యము విశాలము. దాని యంతరుదరమున రజోగు 
[మునకు స్థితి యున్నది. ఆ రజోగుణము యొక్క యంతరుదయము నందు 
తమో గుణమునకు స్థితి యున్నది. ఆ తమోగుణము యొక్క యంతరుదయ 
మున మనసునకు స్థితి యున్నది. అచట ఆత్మకలదు. 

కొందరు సత్త్వాది గుణములు నై రంతర్యమున నుండుటచే నివి మిలిత 
ల Ca ముల యున్నట్లు గుర్తించు చున్నారు. మధ్యలొ న_త్త్వమున్నది. దాని చుట్లు 

కొని రజోగుణ మున్నది. రజమును చుట్టుకొని తమోగుణ మున్నది. అనియు 
కొంద రందురు. 

తన్మాతై ) సృవాభూతాని దళజ్ఞాసం దియాణి చ 
క ర్మేందియై స్సవా దశ మన స్త్వదుభయాత్మకమ్. 1ర్లీ 

అవాంకారేణ యుకానాం తన్మా[ తాణాం యథా [కమం 

దశం|దియాణి కథ్యంశే 'లేషూం వికృతయ న్న్వితి,. 154 

అవాంళారస్య వై కన్య విక్ళతి గన ఉచ్యతే 

(పక్ళ ర్వికృతిః సో౭పి మహాన్ సా చ (త్రిధా భవేత్, 1రర్ 

సాత్తిషకీ రాజసీ చె వ తామసీ చేతి సా త్ర్వికీ 

అవాంకారాది త త్వముల యుక్చ తిక మము ఈ ఘట్టమున నున్నది. 

శబ్ర స్పర్శ రూప రస గంధములు పంచతన్మా| తలు, పృధివ్య స్తో వాయ్వాకా 
శములు పంచభూతములు. _ జ్ఞా నేందియములయిదు. (శత త్వకృకుర్ణివ్వో 
(ఘూణములు జ్ఞానేం|దియములు, వాక్సాణి పాద పాయూపస్థ్ర లను నయిదు 
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కర్మేంద్రియములు. మన న్సనునది జ్ఞా నెం[దియ క రేం ది యోభయాత్మకము. 
ea 

జ్ఞాన క ర్చి దియము లను ద శం్యదియములు అవాంకార యు కము లయిన 

తనా తల వికృతిరూపములు. అవాంకారమునకు మనన్సు వికృతి యందురు, 

మహాన్ అను వదమున వ్యవవారింప దగినదియు [పకృతి వికృతి యగును. 

మవోన్ అన దగిన మహాత్త తము మూడు విధములు--సా త్రికము రాజసము 

తామసము నని. వీని స్వరూపములు నివేచితము అగును, 

నిక్సిన్వంతితి ఐివ యాన్ బుద్ది రిత్యుచ్య తే బుధ 8. 1566 

స్వాం సృవా యుతా సర్వజీవానా ముపకారికా 

అంశాః న్యు ర్వ పహ్టయ నృస్యా విజ్ఞానేం[ దియపంచకమ్. 157 

సావాయకిం భవే త ద్వ్యద్విషయాలో చనాదిషు 

మనశోపకరోత్యసా్యః సంక లేన తత నః. 168 

అవరోజావభాసో యస్సదాలోచన ముచ్యతే 

యః పరో జావభానస్తు స సంకల్ప ఇతీరితః, 169 

అవాంకారో ౭. థభిమా నేన బుర్దేరువరోకతి యః 

జాతురేయేన నంబదో బేశకాల నిబందన. 160 
మ్ ES (లు 

యో మమేతి (గవాః సో యమభిమాన ఇతీరితః 

కియాయా పాతుభూతళ్వా [దాజసీ (పాణ ఉచ్యతే. 14] 

స్వాం శై రువకరో త్యేవ భూతానా మాశయస్థీత 8 

కర్మం దియాణి వివషయిః నె కి చె § నృస్యోపకుర్వతె. 168 

మనశళ్చ కు ర్యామి త్యాది సంక లృేనోవకారకం 

తామనీ నృష్ట్యవస్థాయాం సతతం పరిణామతః., 188 

కాలో భవతి తనై రవ వరిణామాః తగాదయః 

తెనై వ సర్వభూతానాం వరిణామః (వర్తతే. 164 

స కాలః స్పందరూసేణ పదార్థాన్పరిణామయన్ 

అనుగ్భవ్లోతి వశారం ని తిం వె ద్యం చత త్త్యతః. 185 
ae) — 0 అలి అహ —0 

ఈ [సఘట్రములో నీ సా రార్థము కలదు. (పకృతి వికృతి గుణనంబం 

ధము తివిధము. పిమ్మట బుద్ది మనస్సు ఆలోచనము సంకల్పము అపహాంకా 
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రము అభిమానముల స్వరూపము (గావ్యాము. [పాణవిధానము కాలస్వభావము 

సం[గాహ్యూము. ఈ (పఘట్టానంతక మహాం9 కాంస్వ్రరూపము ౫ ఓ పేచిత మగును. 

బుర్ది సా త్స్వీకిము. " “బుద్ది ర్ని శృయకారిణీ"”” ఆ యా విషయములను బుద్ది నీక్చయ 

మొనరించును. ఉన్న వాని నున్నట్లుగా నిక్సయించును, బుధులు బుద్దిని నిశ్చయ 

కారిణి యని యనిరి. ఈ బుద్ది స్యాంశములతో గూడుకౌొనినడై సర్వజీవుల కువ 

కరించును. బుద్దికి సంబంధిం చిన యంళము లన్నియు. జ్ఞూ సం దియపం చకానుసర 

ణమున వ్యప్టిరూపముగా నుండును. |శవణోం[దియ [గాహ్యూవి నిశ్చయము త్వగిం 

(రియ గాహ్యా వినిశ్చయము చక్షురిందియ గాహ్యా వినిశ్చయము రస నేం దియ 

(ఘా ణొందియ గాహ్యా వి వినిశ్సయము నను రూపమున ని బుద్ద్యంశములు వేరు 

వేరుగా నుండుము. త తడిిషయాలోచనాదులలో మనస్సు సహాయ మొనరించు 

నది యగును. ఈ బుద్దికి మన స్పా యా విధమున సంకల్పతో నుపకరించును. 

అవకోజూవభాశనమున కాలోచన మని పేరు. పరోశతావఛావసరూవపమగునది 

సంకల్ప మని యన దగి యున్నది. అభిమాన రూపమున బుద్ది కుపకరిం చునది 

యవాంకారము. అభిమాన న్వరూవ మీ విధమున నుండును. అభిమాన మగునది 

జ్ఞాత యగు వానికి శ్రేయముళో నంబద్దమై యుండును. దేశ కాల నిబంధన 

రూపముగా నది శ్రేయన ంబద్ద మగును. “ఇది నాది యను నట్టి జ్ఞాన మభిమా 

నము. ఇంతవటు కిది సాత్త్విక మయిన బుద్ది స్వరూపము. 

రాజస మయిన బుద్ది [క్రియకు చాతుభూతముగా నుండును గావున 

“పాణము' అని యన దగి యున్నది. ఇది సర్వభూతములకు నాశయ గతమై 

స్వాంశములతో నుపక రించును. వాక్వాణిపొదాదికర్మేం దియము లన్నియు 

తమ తమ విషయములతో (పాణమున కువకార మొదవింప గలవు. ఇందు మన 

స్సును ““కుర్యాం' ' దీని చేయుదు నన్న సంకల్పమున నుపకారక మగుకు.ఇంత 

వర కిది రాజస బుద్ది విశేషము. 

తామప మయిన బుద్ది సృష్ట్యవస్థలొ సతతము గలుగు పరిణామము 

వలవ కాలముగా నగును. తణాది కాలవిబాగము లన్నియు నా కాలమునకు 

సంబంధించిన పరిణామములు. ఆ కాలముననే సరషిభూాతములకు పరిణామము 

శలుగు చుండును, ఆ కాలము స్పందరూపముక పదార్థములను వరిణామింప 

కేయుచు తత్త్వతః వేత్త ననుగహించును. విత్తి నను|గః హించును వేవ్యము 

నను గహించును, 
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అవాంకార స్త్రిధా సోఒయం నళత్తాదిగుణ భిదతః 

సత్వాదిగుణ ఖీదేన యో2ఇపాంకారన్తు సా_త్విక 8. 166 

వె కారిక శ్చం| దియాది రిం|దియ పకృతి ర్భవేత్ 

భూశాది స్తామసః శబ్ద తన్మాత్ర (పకృతి ర్భ వేతి. 167 

రాజస స్తెజసః సోపి ద్వ యోరుపకరోతి హా 

అవాంకారన్య వృత్తి ర్యా సో భిమానః [(పకీ రృతః, 168 

సత్వాదిగుణభేదమున నవాంకారము మూడువిధముల నున్నది. 

సత్త్వాదిగుణ భేషమున సిద్ద మయిన సా క్త్వికాహంకారము వై కారికము- వికార 

సిద్దము. ఇది యిం దియాదిరూపమున నుండును. ఇం|దియములకు (పక్భతిగా 

నుండును. భూణాది రూపమున నుండునది తామసాపహాంళారము. శబ్ద తన్మా|త 

(పకృతిగా నుండునది రాజ సాహాంకారము. ఇది తె జనము. ఇది సొ _త్వీక 

తామసములకు రెండిటికి నువకరించును. అవాంకారమునకు సంబంధించిన వృత్తి టి 

యభిమాన మని [పక్షిర్తిత మయినది. అహాంకారాత్శక మభిమానాత్మకమగు 

రస స్వరూపము వివేచించుట్నకైె యింతగా నహంకారత త్త్యము చెప్పుట యావళ్యక 

మయినది. ఇక అభిమానాత్మక మయిన వృత్తి ననుసరించిన ళృంగారాది రన 

ముల న్వరూపము ని రూపణార్హ్య ము, 

సా౬భిమానాత్మికా వృత్తి తిన _స్త_త్తదిం| దియగోచరా 

బావ్యోర్థాలంబనవతీ కృంగారాది రఫౌత్మతామ్. 169 

యాతి తత్ర విఖావాదిభేదా చేదం |[సయాతి చ 

అభిమానాత్మక మయిన యా (పవృ త్తి యా యా యిం|దియ 

గోచర మె జాహ్యార్థాలంబనము కలదై శృంగారాది రనముల స్వరూపమును 

పొందును. అందు విభావాదుల ఖభీవనమున భేదమును పొందును. త త్రదిం|దియ 

గోచర మయిన యభిమానము బాహ్మ్యార్ధాలంబనమున మొదట శృంగారరస 

రూపము పొందుశననియు ననంతర మా యా విభావాదుల భేదమున నితర రనముల 

స్వరూపము పొందు ననియు గావున శృంగార మె రస మగుననియు నిచట 

పరి|గావ్యాము., ఇక (వెతక చిత్తవృత్తి కాయా రనతావ త్తి నిరూపితము కా 

వలెను, 

శృంగార రసతాప త్తి 

విభావా లలితాః సత్వానుభావ వ్యభిచారిభిః. 170 

B (13) 
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యదా స్థాయిని వర్తంతే స్వీయాభినయ నం|శ్రయాః 

తదా మనః | పతకాణాం రజస్స_త్త్వ్ర వ్యపాశయి. 171 

సుఖానుబంధీ త| తతో వికారో యః |పవర్తశే 
స శృంగార రసాఖిఖ్యాం లభతే రన్యకే చ తైః. 172 

విఖావములలో లలితాది భేదములు | పథమాధికారమున నిరూపితము 

లయమినవి. లలితవిభావములు సా_త్తికములు ఆనుభావములు వ్యభిచారిభావములు 

స్వ స్వ నియతము లయిన యభినయములతో గూడుకొనినవై స్థాయి భావ 

విషయమున |పవర్తించు నని యయినపుడు |పేత్షకుల భావకుల మనస్సు వికా 

రము కల దగును. ఆ సమయమున రజః సత్త్వ వ్యపా[కయి - రజోగుణమును 

న_త్త్వగుణమును విశేషముగా విడనాడి యుండును. రజస్స త్యములే లే నపుడు 

తమము లే దని స్పష్టము. అప్పటి మనస్సు నుఖానుబంధము కల దగును, 

సామాజికులచే నది రస్యమానము నగును. ఆ యా రసములకు గల గుణనంబం 

ధము లోని వివేకము నిట్లు గుర్తింప నగును. 

శృంగారము రజస్స_త్వవ్యవా |కయత 

వోన్యము రజ_నమోన్వయి 

వీరము స_త్త్వరజోన్వయి 

అద్భుతము రజస్స తోష వ్రలిము 

రె దము రజ నమో౬న్వితము 

కరుణము త మోరూఢము 

వీభత్సము స_త్త్వరహితము 

భయానకము తమసృత్వాన్వితము 

గుణ సంబంధ కథనములో భావభేదము లుండవచ్చును. ఇందలి విధా 

నము యోగమాలా సంహితానుగతము. అర్వాచీను డగు సాహిత్యసారకారు 

డన్య విధమున జెప్పుట నా సాహిత్యసార మున బాడన గును, 

హాస్యరసతాప త్తి 

యదా తు లలిశాభఖాసా బావే 8 స్వ్వోత్కర్త హేతుఖిః 

సత్వ్వాదిభి శ్చాభినయెః స్థాయినం వర్షయంతి త, 1798 

తదా మనః చేకకాణాం రజస్పృృవ్టం తమో౭న్యయి 

చై తన్యా|శయి త|తతో|ో్యో వికారో యః (పవర్థశే, 174 
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స హాన్యరస ఇతారణ్య్యాం లభతే రస్య తే చ తె 

లలిఇణాఖాసము లనదగిన విభావములు స్వ్వోత్క- ర్ల నంపాదకము లయిన 

అనుభావ సాత్తి్వకభావ వ్యభిచారి భావములతో సాత్తికాంగికాద్యభినయములత 

గూడు కొనినవై స్థాయిభావమును వృద్దిపాందించి నప్పుడు సముల్లసిత మొనరించి 

నప్పుడు |పేతకుల మనస్సు రజోగుణస్పృవ్ట మగును. తమస్సంబంధమున 

నుండును. వైతన్యా శయి యగును. అప్పుడు (ప్రవర్తించు మనోవికారము 

హోన్యరన సంజ్ఞ పొందును. రన్య మానము నగును, 

వీర రనతాపత్తి 
వాతో 

స్థిరా వీభావాస్తు యదా న్వయోాగ రః సా త్రి షికొదిభిః, 175 

భావె ః స్థాయిని వర్తంతే స్వియాభినయ సం|శంయాః 

తదా మనః సుత కాణాం స_త్వవ్భ తి రజో౭న్వయి. 176 

సాభిమానళ్చ త తతో వకారో యః |వవర్హ శే 

న వీరరసనామా స్యా |దన్యతే చస తై రపి, 177 

స్థిరము లను సంజ్ఞ కల విభావములు స్వయోగ్యము లగు సాత్త్విక 

భావాదులు న్ధాయిభావ సముల్హాసమున కై వర్తించు నపుడు స్వసముచితము 

లయిన యాంగికాద్యభినయములతో గూడినవై భాసించును. అప్పుడు _కుకుల 

మనస్సు న_త్తవరి రజోన్వయి యగును. ఆ నమయమున నచట గలుగు 

సాభిమాన వికారము వీకరన మన్న పేకు కల దగును. సామాజికులచే నది 

రస్యమానము నగును. 

అద్భుత రసతాప త్రి 

యదా చితా విభావాస్తు భా బె 8 సత్వాదిభిన్స వా 

స్వా శయాభినయె ర్యుక్తా వర్తంతే స్థాయిని స్వశ. 178 

తదా మనః | వకకాణాం రజస్సతో జ్వలం భవేత్ 

బుద్ది యు కళ్ళ తతత వికారో యః (వవర్తతె. 179 

న చాద్భుతరసాఖ్యాం తు అభ ఆే రస్య లె చ తః 

చితము లను "పేరు కల విభావములు సొ త్రికభావానుభావ వ్యభి చారి 
ల గ ఆగ ॥ క్ 

భావములతొ గూడుకొనిన వై సొ (శయాభిన యో పతములే స్వయస్ఞాయి 
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ఖావమున నున్నప్పుడు ుకుకుల మనస్సు రజః సతో జ్వాల మగును. అభిమా 

నాత్మక బుద్ది యు కొమయిన అచటి వికార మద్భుతరస మను నామమును 

పొందుచున్నది. సవ్చాదయులచె నాస్వాద్యము నగు చున్నది, 

రౌద రసతాపత్రి 

ఖరా విభావాన్తు యదా స్వానుకూలై న్సృపాతరె 8. 180. 

© అగ టాన్ క శ 4 a శల స్థాయిని స [సవరం జ నషయాభినయ సం|శ్రయ 8 

తదా మనః |చుకకాణాం రజసా తమసా౭-న్వితమ్. 181" 

నాహాంకారం చ త్యతత్యో వికారో యః (వవర్త కె 

న కౌ|దరననామా స్యా[దన్యలే చన శె రపి, 182 

ఖరాత్శకము లయిన విభావములు స్వానుకూలము లయిన యనుఖావ 

సాత్త్విక వ్యభిచారి భావములతో గూడినవై యనే యితరము లగు వాగంగ 

సత్వాభినయములతో సంయు క్తములై తమ యభినయవం[శయములై తమ 

న్థాయిభావ విషయమున (ప్రవృత్తి కల వయి సపుడు [చెఠకుల మనస్సు 

రజ_న్తమోగుణములతో సంగతమె యుండును. అప్పు డపాంకారయుతముగా 

నొక వికార ముదయించును. ఆ వికారము ర" దరస నామమున వ్యవహారము 

పొందును. సహృదయులశే నాస్వాద్యమానము నగును. 

కరుణ రసతాపతి 
— 

యదా రూజా విభావాన్తు స్వేత రై ః సాను? నృహ 

స్వీయే స్థాయిని వర్తంతే నాట్యా భినయసం| యాః. 188 

తదా మన _నమోరూఢం చం తావస్థం జడాత్మకం 

సదన్వయీ చ తతొ వికారో యః ప్రవర్తతే. 184 

(పాప్నోతి సోఒపి కరుణరసతాం రన్యతే చ తైః 

రూతము లయిన విభఖభావములు 'స్వేతరము లమిున సా_త్వికభావాదులచే 

ననుగతములై  నాట్యాఖినయము నా శయించినవై స్వీయస్థాయిభావమున 
నున్నపుడు సామాజికుల మనస్సు తమోగుణరూఢ మగును. చింతావ్య 

నుండును. జడాత్మక ముగా నుండును. అప్పు డహాంకార కలితముగా (వవర్తించును, 

అచట అప్పటి వికారము కరుణరసత్వమును పొందు చున్నది. సామాజికులచే 
నాస్వాద్యమానము నగుచున్నది. 
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వీభత్స రసతాప తి 
వానా 

నిందితా యే విభావాః న్యుః స్వేతరె 8 సవాకారిఖిః . 185 

యదా సాయిని వ రంకె తె నెరభినయి సవా 
ఠి జారి ౧__ ఖా an 

తదా మనః గుజకాణాం బుద్ద వస్థ మస తయుక్ , 186 
ధలి థి _ 

చిదన్వయీ చ త్మతళ్యో వికారో యః (ప్రవర్తతే 

స వీభత్సర సాఖ్యాం తు లభలే రన్య'తే చ శై, 187 

నిందితము అగు విభావములు స్వెతరము అయిన యనుభావాదులు 

సవాకరింపగా సా_త్తికాద్యభినయ సంగతములుగా స్వీయ స్టాయిభావ విషయ 

మున |ప్రవ_్థించునవి యగును. అప్పుడు |పేతకుల మనన్సు స_త్వగుణముతో 

నుండదు, బుద్ద్యవస్థుముననె యుండును. అవ్పుడు చీదన్యయమున నొక 

వికారము (పవర్తించును. ఆ వికారము వీథత్సకన సంజ్ఞ కల దగుచున్నది. 

అది సామాజికులచే రస్యమానము నగు చున్నది, 

భయానక రనతాప శ్రి 

యదా తు వికృతా భావాొః స్వోచ్చిత సృహాకారిభిః 

స్థాయిన్యభిన యో పేతా వర్తంతే నాట రికర్ణ్మణి. 188 

తదా మనః | వకకాణాం చిత్తావస్థం తమో౭న్వయి 

నత్త్వాన్వితం చ త్యతత్యో వికారో యః (పవర్హలే. 189 

భయానకరసా ఖ్యాం తు లభతే రన్య త చశెః. 

వికృతము లగు విభావములు న్వసముచితము లయిన సవాకారులచే 

సముల్ల సితములై నాట్యకర్శ్మలో సముచిళా థభినయోపేతములై [పవర్తించు నేని 

యా సమయమున సామాజికుల మనస్సు చీ తావస్థాసముసేత మె తమోగుణా 

న్వయముతో నుండును. సత్వాన్వితము నగును. అప ఎ [వర్తించు వికారము 

భయానకరన మను పేరు కల దగును. సామాజికులకు రస్యము నగును. 

ఇ టుప కాం తాగర్థానునారమ గా నహూంకారాత్మక చిత్తవృత్తి యుఖి మా 

నాత్మక మగు వృత్తి యా యా రనతాప్తి నొందుట నిరూపిత మయినది. 

దీని యనుబంధమున విషయాంతరము కా కుండునట్లు తాండవము లాస్యము 

నాట్య నృత్య నృ _త్తములు నిరూవణీయ ములు. నాట్యకర్మానుగతముగా 
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వాగంగా భినయముల |వన_క్తి రనతాప_త్తిళో నూచిత మయి నందున నాట్య కియా 

విశేషములను నిరూపింపవలసి యున్నది. తన్నిరూపశానంతము రసోత్స శ్తి 

(పకార మభివర్ష నీయ మగును. ఇట్లు నిరూవ్యమాణాంశమున కవతరణము 

భావించునది. 

ఈద్భశీ చ రసోత్స త్తి మనోవృ త్తిళ్చ శాశ్వతీ, [90 

కథితా యోగమాలాయాం సంహితాయాం వివస్వతే 

శివేన తాండవం లాన్యం నాట్యం నృత్తం చ నర్తనమ్, 19] 

సర్వ మేతదశే షేణ సంహితాయాం |ప్రదర్శితం 

రసోత్స త్తి యీ విధముగా నుండుట మనోవృ త్తియు శాశ్వతముగా 

నుండుట యోగమాలా సంహితలో నిరూపిశ మయినది. శివుడు వివస్వంతున 

కీ విషయము నువబిశరూవముగా నిరూపించినాడు. శివోపదిష్టములుగా న నేకము 

లున్నవి. వానిని |గహించిన విధమున దినిని | గహింప దగును. శివుడు తాండవము 

(పదర్శించెను. లాన్యము నీరూపించెను. నాట్యము న్భ_త్తము న_ర్రనము సర్య 

మశేషముగా సంహితలో (వదర్శించెను. రన్మప|క్రియా విశేష ముపదేళించి 

తల్ల క్షణము ని్రేశించి తదనుభూతివరమము లయిన తాండవాదులను లత్యుముగా 

నిరూపించెను. శివోవద్ష్టము లయిన తాండవాదుల లక్షణ స్వరూవ మిట్లున్నది. 

తాండవ లక్షణము 

ఉద తః కరణ రంగవారె ర్నిర్వరితం యదా, 192 
అర 0 ర ఎని 

వృ త్తి రారభటీ గీతకాల తత్తాండవం విదుః 

చండోచ్చండ [పచండాది భేదా _త్తత్తాండవం |తీధా. 198 

అనుద్దతం చోద్దతం చ తదాత్యుద్దత మిత్యపి 
0 0 0 

త త్తతాండవ ఖేదస్తు పరస్తాదేవ లక్ష్యతే. 194 

తాండవలవణ మిట్లుండును. ఇందు కరణము లంగవోరము లుద్దములుగా 

నుండును. గీతకాలమున ఆరభటీవృ త్తి యుండును. ఇట్టి దిది తాండవము, ఈ 

తాండవము చండతాండవ మని ఉచ్చండతాండవ మనీ [పచండ తాండవ మని 

మూడువిధముల నున్నది. అనుద్దతము చండము. ఉదత ముచ్చండము. అత్యుద్ద 
(ు డు oO 

తము |పచండము. ఆయా తాండవభేదము లు _త్రర గంథమున (గా హ్యూములు, 

నవమాధికారమున వీని స్యరూవము కొంతగా నమీటిత మగును. 
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అయిన నీవిషయ మిచట పరి గాహ్యూము. (బహా్మోవదెశమున భరతుడు 

నాట్యము గుర్తించి పుతులచే నభ్యసింప "జేసి |బహ్మ నూ చనానుసారమున 

(శ్వీకె లాసమున నున్న శివనమత్షమున శగి (వయోగము దర్శింప [పార్గించెను. 

శివుడు చూచి యిదివరలో తా నొనరిచిన నృ_త్తమును భరతునకు నిరూపించుట కె 

తండువును ని కైళించెను. తండు పోక్త మయి నందున నది తాండవ మయినది. 

ఆంగికాథఖినయముళో నంగ్యవత్యంగోపాంగ కర్మ లనేకములు కలవు. వాస్త 

[పయోగములలో సంయు తాసంయు శవా _న్వములు నృ_త్తవా _సృములు కలవు. ఇస్తు 

కటికర్ణలు పాదకర్శలు కలవు, [గ వాకర్మలు వకఃకర్ళలు కలవు. కతిపయ 

వాన్తపాదాదుల కర్మలు కూడి యున్నచో నొక కరణ మగును. కరణము 

లనేకములు. అయిన నష్టోత రశతకరణములు కల వని భరతుడు నం కెతించెను. 

కొన్ని కిరణముల కలయిక యున్నచో నొక యంగపహోర మగసను. అంగవోరము 

లనేకములు. అయిన నవి ముప్పదిరెం డని భరతనం కేతము. కరణములలో 

నంగవోరములలో గుద్దతములు లలిశములు నున్నవి. ఉద్దతములు తాండవరూప 

నంపాదకము అని లలితములు లాన్యరూవ సంపాదకము అని న్యవవోరమున్నది. 

ఇచటి వి_స్త్రరమును నా నాట్య వేదమునందు జాడ దగును, నాన్ఫ త్రరత్నా 

వలిలో జూడ నగును. 

ఆరభటీవృ త్తి గితకాలమున నుండుటయు దిని లవణము. వృత్తులు 

నాలుగు విధములు. కె శికి భారతి సా_త్వుతి ఆరభటి యని రూప మిందు నిరూ 

పితము కా గలదు. వీనిలో నారభటి యౌద్దత్యము నూచించును. తాండవము 

నకు సంబంధించిన చండాది భదములలో చండ మనుద్దత మని యున్నది. అనుద్దత 

మనుట అత్యంత ముద్దతము కా దని భావము. ఈ పదము సుకుమా రార్థ మిచ్చు 

నది కాదు. తాండవమున నుద్దతకర[శాంగ హారము లుండు ననుటయే నసుకు 

మారవీధానము నిమేధించును. 

తా౭డవానంతరము లాస్యము ఆశితము కా వలను. లాస్యమునకు 

గుండలి యను వ్యవహారమును గలదు. అదియు నిందు లక్షిత మగును, 

లాస్య లక్షణము 

లలితె రంగహో రై శ్చ నిర్వ _గ్గరం లలిత గె; 

నృ త్తిః స్యా తె్కాళికీ A3 యత తల్లాన్య ముచ్యతె. 195 



104 భావ[పకాశనము 

పళదెవ తు చారీథఖిః మృద్వీభిర్గీ తి రీతిభిః 

త త్తద్దేశీగు ణోళ్టాభిః పాలాదై ౮ ర్భావదృష్టిఖిః. 196 

త త్తత్వాతగుణోజ్ఞాంగ చతుష్షష్ట్యంగ బంధురం 

పుష్పాంజలిర్హై ఘోండాది దేశీ వాద్య లయాన్వితమ్. 197 

శుద్ద సాలగ సూడాది గీతాభినయ మంథరం 

రుచ్యా (ప్రవర్షితం చేశే రాజభిః గుండలీం విదుః, 198 

గీశాదె క శక వృ_త్తిజహుల ఇభావమంధరం 

సుకుమార| ప్రయోగం య త్తల్లాగ్యం మన్శభా|శయము. 199 

లాన్య పద నిగణచనము నూచితము కాగలదు. ఇందు లలితాంగ 

హారము లుండును. లలికము లగు లయరీతు లుండును. గిశము నందు 

_కెళికివృ త్రి యుండును. ఇట్లు నిర్వ_్తర మగు నది లాస్యము. ఈ లాస్య 

మునే దేశము నందలి యఖిరువి ననుసరించి (పభువులు [ప్రయోగమున [పదర్శింవ 

"జీయుదు శేని గుండలి యను నామమున వ్యవవారింతురు, గుండలీరూపమున నీ 

విశేషము లుండును. మృదువులుగా నుండు చారీగతివి శేషములు అట్టివే యయిన 

గీతి రీతు లిం దుండ దగును. ఈ గీతి విశేషము లన్నియు జయా దేశీయము లయిన 

గుణములాధారముగాను డును. ఇంకను పూలా లీలావిలాసాదు లిందావశ్యకము. 

నానావీధములగు భా వద్భృష్టులు నిందుండును. ఆయా పా|తముల గుణముల వలన 

సముత్పన్నము లయిన విశిషము లంగనుగా నిం దుండును. అరువది నాలుగు 

అంగములతో గూడినదై యా లాన్య్యము బంధురముగా నుండును. పుమ్బూంజలి 

యుండును. ఘోండాది దెశివాద్యముల అయ ప కియలతో గూడి యుండును. 

శుద్దము సాలగము సూడము అను సంజ్ఞ కల గీతముల యభినయములతో గూడి 

మంథరముగా నుండును. బేళ రుచ్యనుసాకమున రాజులు [(పవ_ర్తింప "జేయు 

నిది  గుండలి పెరు కలది యగు నని గు_ర్హింప వలెను. గీతారంభమున శె శికీ 

వృ _త్రిబహులముగా నుండుటయు భావమంధరముగానుండుటయు నుకుమార 

[పయోగముగా నుండుటయు మన్టథభావా శయముగా నుండుట యు లాన్య 

లక్షణము దీనిని సవిశేషముగా గుర్తించుట యు కము. 

ఈ లాన్యలకమణములో నుట్టంకితము అయిన చా ర్యాదివదముల భావ 

ముల నిట్లు గుర్తించుట యు కము. అం(ఘి జంఘా జాను ఊరు కటి భాగముల 

[క్రియ యుగప ద చిత మయినచో చారి యందురు. దినిని వ్యాయామ రూప 
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మందురు. మృదువులు నుకుమారములు నగు చారీ నన్ని వేళములె లాస్యమున 

నుండ దగును. గీతిరీతులును దేశీయ గుణవి శేషములతో నుండ వలెను. పుష్సూం 

జలి విధాన మొకటి యీ (గంథముననె స్పమాధికారమున నిరూపితము కా 

గలదు. ఆశీస్సు ఆమోదము నూచిందు పద్యమున పుష్పాంజలి నిచ్చుట 

యు_క్రము. పుష్పాంజలి |పదాన నమయమున నర్తకి యుండవవలయు రీతి 

యా యా |గంథముల నిరూపితమయినది. పాద్యాగము లందు నిలచి జానువు 

లను వంచి ఊరు నితంబములను బిగియ పట్టి హూ_స్తముల పుష్పాంజలి పట్టి వతో 

జావనమమయై యుండుట పుష్పొంజలి నిచ్చు న ర్తకిరీతి. ఘోండాది దేశీవాద్యము 

లుండుట యుక్తము. గీతములు శుద్ద సాలగ నూడాది విశేషములతో నుండుట 

యిచటి సంకేతము. 

సంగేతశాన్త్రుమునకు సంబంధిం చిన యి విషయ మిచట [గావ్యూము, 

రంజక మగు స్వర సందర్భమునకు గీత మని వేరు. ఇది గాంధర్వ మని గిత 

మని శెండువిధములు, గాంధర్వము గంధర్వులది. మానవులకు గీతము. వాగేయ 

కార రచితము లతశాన్యితము. _చేశీరాగమఘులలో నిది యుండును. ఇది జన 

రంజనము, గానము నిబద్ద మనిబద్ద మని రెండు విధములు. ఇందు నిబద్ద 

గానము |పబంధము వస్తువు రూవకము. ఇందు ((పబంధము నూడస్థము ఆలిసం 

[శయము వి! పకీర్ణ ము నని మూడు విధములు. ఇందు నూడము శుద్దము ఛాయా 

లగ మని రెండు విధములు. కావున కుద్దగీతము సాలగనూడగీతము అను వాని 

యభినయములతో నుండుట లాన్యరూపము. ఇట్టి వీనిని గుండలి యనిరి. 

గుండలి గోండలి కుండలి పదముల వ్యవవోర్య మగు దీని స్వరూవ వివేకము నా 

నృ త్తరత్నావలిలో స్పష్టము eM - 3217 

ఈ (పనకక్తిలో లాన్య తాండవ వివేక మావళ్యక మగుట తన్ని రూప 

ణము పనంగ|పొ_ష్ట పము, 792.515 అ 

లస్ సంశైషణ ఇత్యన్య ధాతో రాసన ar AD 

సంశేషా. దంగవో రాణా మంగ నస్యం పత్తు ల బా = లలి £00 

తండూ క్ష ముద్ధత వాయ (పయోగం తాడవర్ 2, 

నాటక స్థిత వాక్యార్థ పదా గర్థాఖినయాత్శ్మకమ్. 201 

లస్ నంశ్రేమణే అను ధాతువునకు సంబంధించి లాస్యపదము వ్యుత్పన్న 

మయిన దని దాని 'నిర్వావాము గుర్తింప వచ్చును. అంగహారములకు సంబం 

B (14) 
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ధించిన యంగనులతో సంబంధ ముండుట వలన లాస్య మనుట యుక్తమని 

యందురు. ఇది లాన్యరూవము, ఇక తాండవరూప మిట్లున్నది. శివనూచన 

మున తండు వను 1పమథ్యపముఖుడు నిరూపించి నందున దిని [ప్రయోగ 

మంతయు నుద్దతపాయముగా నున్నందున తాండవ మని యందురు. నాట 

కము నందున్న పదార్థ వాక్యార్దాభిన యాత్మకముగా ఆాండవ ముండును. తాండ 

వములో నుద్దతము లగు నంగహోరము లుండుట సూచితము. అంగహోర మంగి 

గానుండు నఖండార్థము. అనె వాక్యము, అంగహోరమున నుండు కరణ 

ములు నృ_త్తవా సములు మొదలగు నవి యంగముముగా నుండును గావున 

ఖండార్హ ములు పదార్థాత్శకములు. పదాగ్థాత్శకము అయిన కరణనుల సమావో 

రము అంగవోరము లం దుండును గావున అభినయము వాక్యా ర్లాత్మక మయి 

నది. తాండవ మట్టు వాక్యా ర్థాత్మక మని (గావ్యాము. 

నాట్య నృత్త నర్వన లక్షణము 

నటక్కరె సవ నాట్యం స్యాదితి నాట్యవిదాం మతం 

కరా రంగవో శ్చ నిర్వ త్తం నత్త ముచ్యతే. 202 

వృ త్తిఖి సహితం గీశం తథా వాద్యాదిభిర్యుతం 

న_ర్షనం గా తవి మేవ మాత మిత్యుచ్య బుధై 8. 208 

పతన్నాశు చన్భ_కై చ లాస్య కాండవయో రి 

గుండల్యాదిషు సర్వత సాధారణ్యేన వర్హత. 204 

నటకర్మ నాట్యము అని నాట్యవిదుల మతము. కరణములతో నంగ 

హోరములతో నిర్వ త్త మగునద్ నృత్త మన దగును. వృత్తి సహిత మగు 

గిత ముండుట వాద్యాదులతో గూడియుండుట గా కవి కేవ ముండుట నర్వన 

మగునని బుధు అందురు. న్నర్తనమె నృత్యము. నృతీ - గా[తవికేపే యని 

ధాతువు కలదు. తన్నిష్పన్నము నృత్యము, నర్తనమును. నృత్య మను 

న_ర్హనము నాట్య మునను నృత్తమునను లాస్య తాండవము అందును గుండ ల్యాది 

విధానములందును సర్వసాధారణనుగా నువయోగించు నది యగును. 

రసముల యష్టవిధత్వము 

యతో౭ష్ట్రధా మనోవృ త్తిః సభ్యానాం నాట్యకర్రణి 

అష్టావేవానుభూయంే తాసూక్తాస్తె రసా; పృథక్ . 205 
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కేచి న్నవాత్మికామాహు ర్మనో వృ త్తిం విచక్షణాః 

తతశ్శాంతో రసో నాఘ్యుఒప్య స్తీతి |పతిజానశే, 206 

నాటకాదినిబంభథే తు తపళ్చరణ వస్తునః 

అభినేతు మశక్యత్వా _త్తద్వాక్యార్థ పదార్థ యో, 207 

సామాజికానాం మనసి రసశ్ళాంతో న జాయే 

శమః8 స్థాయీ విభా వా _డ్య్యెర్య థాస్టాన ని వళ్నితెః, 908 

వర్చిత శ్చ దసః శాంతో౭స్య స్తీత్యుద్భావ్యతే కం దిత్ 

అస్య సర్వవికారాణాం ళూన్యళ్వాత్తు రసాత్మనా. 209 

పరిణేతుం న శక్నోతి తస్మాచ్చాంతస్య నో ద్భవః 

తస్మా న్నాట్యరసా అష్టావితి పర్మభువో మతమ్. 210 

నాట్యకర్మ |స్రయోగము నందు సభ్యుల మనోవృ త్తి యష్టవిధముగనే 

యుండును. కావుననే యా మనోవృత్తులలో ననిమిది రసములే వేరు పేరుగా 

నవభాసించును. కొందరు వివకుణులు మనోవృ త్తి తొమ్మిది విధముల నుండు 

ననిరి. కావున శాంతరనము కూడ నాట్యమునందు నుండు నని నిశ్చయించిరి. 

తపశ్చరణాత్మక మయిన వస్తువు నాటకాదినిబంధములలో నభినయింప శక్యము 

కాదు. అవి పదార్ధ రూపముగ గాని వాక్యార్ధరూసముగ గాని యభినయింవ 

వలను పడదు. సామాజికుల మనస్సులో ళాంతరన ముదయింపదు. శాంతరన 

మునకు శమము స్థాయి కదా? అపి హోమము య థాస్తానమున సముచితముగా 

సన్నివేశము పొందిన విభావాదులచే సముల్ల సిత మయినచో నభివృద్ది పొందినచో 

శాంతరసము నుండునని యొకచో కొంద రుద్భావన మొనరింతురు. కాని శమ 

మనునది సర్వవికార శూన్య మయి నందు వలన రసాకృతిగా పరిణమింప లేదు. 

కాన శాంత ముదయింవదు. కావున నాట్యర సమ 'లనిమదియె యని పద్మభూ 

మతము. పద్మభూ |బవ్మా. పద్మభూమతానుసారమున రన మష్టవిధ మనుటయె 

యు కము. 

ఇక వానుకి మతమున నారద మతము నిరూపించుట [పన్తుతము, 

ఉత్స త్తిన్తు రసాసాం యా పురా వాసుకినోదతా 

నారదని క్టిచ్య జ CEs ఉకార '0వర వ త్వితా, ల] 1 
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వాసుకి నిరూపించిన రసోత్స త్తి విధానము నిరూపిత మయినది. 

గుణసంబంధమున గలుగు మనోవృ _త్త్యనుసారమున రసోదయము సూచిత 

మయినది. అట్టి గుణనంబంధమున గలుగు మన్ వృ త్యనుసారముననె నారద 

మతమునను రసోత్ప త్తి యున్నది. కొంత [(పకారాంతరము కలదు. అట్లు 

[పకారాంతర కల్పిత మయిన రసోత్స త్తి నారదనిశ్చితముగా నిచట నిరూపిత 

మగును గావున దీనిని కొంత వేరుగా భావింప వలను. 

జాహ్యార్ధాలంబన వతో మనసో రజపీ స్టితాత్ 

సావాంకారాద్వికారో యః స శృంగార ఇతీరితః, 9 2 

తస్మా దేవ రజోహీనా త్స సత్యా ధ్దాన్య సంభవః 

అవాంకార రజస్స_త్తయుక్షా ద్భాహ్యోర్థనంగ తాత్ . £18 

మనసో యో వికారస్తు స వీర ఇతి కథ్యతే 

తస్మాదేవాద్భుతో జాతో రజో౬వాంకార వర్షిళాత్ . 214 

రజ _స్తమో౭౬వాంకృతిఖి ర్యుతా ద్చావ్యోర్థసం[ ళశయాత్ 

మనసో యో వికారన్తు స రాద ఇతి కథ్యశ. 21 ర్ 

కరుణ స్తత ఏవ స్యా దజో౭_వాంకార వర్ణితాత్ 

చిత్తావస్థాత్తు మనసో జావోర్థాలంబనాత్శనః. 216 
బాం థి — (ఇ 

తమస్స_త్వయుతా జ్ఞాతో బీభత్స ఇతి కథ్యతే 

సత్త్వబుద్దివిహినాత్తు మనన _న్తమసా౭న్వితాత్. 217 

జాహ్యాదేవ సముత్సన్నో భయానక ఇకతీరితః 

రజ న మోవిహీనాత్తు సత్త్వావస్థాత్సచి త్తతః, 215 

మనాగస్ప ఫప్షవావహ్యోన్ధాత్ శాంతో రస ఇతీరి=ః 

ఇచట నవరసముల సముత్ప్సత్తిపకార మున్నది. శృంగా రాదులలో 

బాహ్యో్యర్థాలంబన మున్నది. శాంతమున జావ్యోర్థాలంబనము లేదు. అన్నిట 

గుణముల సంబంధ మటు నిటుగా నున్నది. అవాంకారాభి మా నాత్శక మయిన 

వృత్తి యంతట నుండును. అహాంకా రాత్మక మనోవృ త్తి గుణసంబంధమున 

నుండగా నా యా రసము లుదయించుట యిచటి సమానధర్శము, 
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శృంగారము  అహాంకారసహితము. రజో గుణస్టితము నయిన 

మనస్సునకు బాహ్యార్థ మనవలంవించి యుడు దానికి గలుగు వికారము శృంగార 

మగును హాస్యము. సావాంకార రజోహీన బాహ్యార్ధాలంబన మనోవికారము 

వోన్యము. అంతట శృంగార సామ్య మున్నది. రజోహిన మగుట యిందలి 

విశేషము. వీరము. సాపాంకారము రజఃస_తుయు కము బాహ్యోర్థసం | శయము 

నగు మనస్సునకు సంబంధించిన వికారము వీరరస మగును. అద్భుతము. ఇదియు 

వీరము వలెనె యుత్సన్న మగును. ఇందు రజోగుణ ముండదు. అహంకారము 

నుండదు. బాహ్యార్థసం బంధము కొల మననునకు గలుగు వికార మద్భుత మని 

భావము. ర" దము. రజ స్రమో౭౬వాంకారయుతము బాహ్యార్థ సం శయము నగు 

మనసునకు గలుగు వికారము రౌ ద మగును. కరుణము. రజ్ో2_వాంకారవర్ణితము 

బాహ్యో్యర్గాలంబ నాత్మక మయిన చితావన్థారూపమునగు మనసున గలుగు వికారము 

కరుణ మగును. బీభత్సము. తమన్స _త్త్వసంయుత మయిన బాహ్యార్థాలంబనాత్మక 

మగు మనసున గలుగు వికారము వీభక్సము. భయానకము. సత్త్వబుద్ది 

విహీనము తమో౬న్వితము బాహ్యార్థాలంబనాత్మక మయిన మనసున గలుగు 

వికారము భయానకము. శాంతము. రజ_న్తమోవిహీనము సత్వ్వావస్థా నమన్వితము 

కొంచె మేని బాహ్యార్గమును స్పృృశింపని మననున గలుగు వికారము శాంత్రరస 

మగు ననిరి. గుణనంబంధము రసోదయము సూచించిన పూర్యమతమున కీ మత 

మునకును గుణముల సనంబంధముండుటలో కొంత "భేదము కలదు. దానిని 

సావధానముగా గుర్తించునది. 

శృంగారోత్ప తీ 

దేశ కాల వయో దవ్య గుణ పకృతి కర్మణాం. 219 

భావానాము తమం యత్తు తచ్చ్భంగం శోష నుచ్యే 

ఇయర్హి శృంగం యస్మాత్తు తస్మాచ్చ ్రంగార ఉచ్య తె. 220 

ఇక శృంగా రాదిపదముల వ్యుత్పత్తి [ప్రకారము నిరూపిత మగును. 

ఇచటి యీ నిర్వచనము అర్థానుసాఠమున ధాత్వమ సొరవున వచనానుఫారమున 

యోగారానునారమున అతరముల యనుసారమున నుండును. ఇ క్షై నిరు క్తకారులు 

శబ్దముల యుత్పత్తులను వ్యుత్చత్తులను నిర్ణయించిరి. తద్భల మిచట బలము, 

శృంగారపద మిట్లు వ్యుత్సన్న మగును. శృంగము (వధానము (శవము. అట్ల 

దానిని బొందినది శృంగారము. చెళము కాలము వయస్సు |దవ్యము గుణము 
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(పకృతి కర్మయను ఖా నపదార్గ ములలో ను త్తమముగా నుండు దానిని * “శృంగమ్' ' 

అందురు. అనగా క్ష్ మని 'యర్షము, అం + |పాధాన్య మును శెవ్షతను పొందినది 
ది ల & 

కావున శృంగార మన దగును. సర్వ పధానతను పొందిన వానిని ళృంగారి 

యనుట లోక రీతి, 

హాసోోత్ప శ్రి 

అ పృత్యయాంతః భద్దో2౭యం కాన ఇత్యభిధియ లే 

ఘఇుంతో వోసళల్లిస్తు ద్వయోః |[పత్యయ యోరపి. వం! 

అత న్వన వాసో శర్వేతి వికఠ్నేన విధానతః 

హోస్య'తె౭.సావితి యత _నస్మాద్దాస్యన్య నిర్వవాః. 222 

వికృతాంగ వయో (దవ్య ఫామాలంకార కర్మభిః 

జనాన్ హోసయతీ త్యేవం తస్మారద్దాస్యః ప్రకీర్తితః. 22 

హాస ధాతువు వలన వోస ప్రపద ముత్సన్న మయినది. ' “స్వన హసో ర్యా 

అను పాణి? నూత్ర| పకారము పాస సతువునటి వచ్చు (ప్రత్యయము వికల్పముగా 

వచ్చును గావున ఆ (ప్రత్యయము రాగా హు యని ఠూము సిద్ద మగును. ఈ 

(పత్యయము రా నపుడు ఘజ్ ప్రత్యయము తన్నిమిత్త మయిన అదివృద్ధి 

రాగా హోన పద ముత్నన్న మగుచు. వాన ధాతువునకు శె3డు [(వత్యయములు 

వచ్చుటను న్యూతకారుడు నూ తమున నూచించెను, “వోన్య త ఇతి హోనః. 

వో సయతీతి వోసః'' అని శెడువిధముల వ్యుత్చ త్తి చెప్ప వచ్చును. వికృతము 

లయిన యవయవములు వయన్సు (దవ్యము భావ అలంకారము కర్మలు అను 

వానిచే జనుడు హోన్యుడు వాసింప బడువాడు అగును గావున, అట్టివానిచే 

జనులను వోసింపజేయును గావున ou అనుట యుపపన్న మగుననిరి. 

వీరోత్స ఖ్ 

రా చాన ఇతి యో క్ చ వర్తతే 

లా దాన ఇత్యయం ధాతున్షాన ఖండన యోరవి, D224 
Es 

రలయో రవిశపో౭ పి కధితః శదివాదిలిః 
© 

జే ర లో జో జ్ విరుద్దా నాతి వాంతితి వీరళప్దస్య నిర్వహః. బి25 

వివిధం చ విచి[తం చ లాతి జానాతి క్ట న్పితి 
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ఏవం వా వీరళ బ్ఞ"ర్థః కథితః వూర్వనూరిఖిః. 228 

కి శి 1a 5 | వేరయ త్య|త విద్విష్టా నితివీరో నిగుచ్య తే 

వీరశబ్లి వ్యుత్పత్తి యీ విధముగా నున్నది. “లాదానే, వా వాదే, 

లా దానే' యను ధాతువులు కొలవు. రల ల కభేదమును శబ్ద వాదులు నిరూపిం 

చిర. లా ధాతువు జ్రానఖండనార్గము లంకును వర్తించును. ““విరుద్ధాన్ రాతి 

హంతీతి వీరః”. విరుద్దుఃను నాశనము 'చెంయుట వీరప దార్భము, ““వివిధం లాతి 

జానాతి కృంతతి”, “వి చి|శం లాకిజా నాతి'", వివిధమును గుర్తించుము. వైవిధ్యము 

పోగొట్టును. విచిశము గు_ర్తించును. అవ. నర్థసంబంధమునను పీరళబ్ద మునకు 

నిర్వాహము గుర్తింపవచ్చును. ఈ విధముగా పూర్వతనులు పిరథజ్రార్థము నిరూ 

పించిరి. “విద్విషాన్ [పేరయతి” విద్వేషము కలవారిని _పెలేపించు నను నర్థము 
6 థి 

నను బీర పద నిఠ్వావా మభ్య్యూహింప వచ్చును, 

అద్భు లోత్స శ్రి 

అధ వై చిత్య ఇత్యస్య ధాతో గద్భుత నిర్వవాః, బిల 

విద్మితా యస్య భవతి చిత్తవృత్తి గ్పతో౭ద్భుతః 

“అధ వెచిశ 2” అను ధాతువునకు సంబంధించి యద్భుతపద 

నిర్వాహ మూహ్యూము. చిత్తవృత్తి విచితమగును గావున అద్భుత మనదగును+ 

విన్న్మయా వేశమున చిత్తవృత్తి విచిత మగుట ,(పసిద్దముగనున్నది. 

రె దోత్స తి 

రుదో వా నం దదాతీతి రా దళబ్దో నిరుచ్యశే. 228 
జాల లు 

తత్కర్మ కర్షృతా సహాతు ర్యన్య రౌదః (పకీర్రితః 

యత్కర్మ రోదయత్యన్యాన్ స రౌద్ర ఇతి వా భవేత్. 229 

రుదదేవు డిం దవలంబన  మిచ్చును గావున నిది రద మనదగి 

యున్నది. రౌ దకర్మ నాచరించుటలో పాతు వగునది లదము. ఆ కర్మ 

యన్య్వులను రోదింప జేయును గావునను రౌ[వ మగు. 

కరుణోత్ప త్తి 

ఘృణి ధాతు రయా దాన [గవాణషు చ వర్తతే 
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గ్భహ్లోతి దకె దయత ఇతి కర్ణ ఘృణేరితమ్. వీల 0 

ఆన్య కరతయా థర్యా సొ ఘృణే త్యుచ్య తె బుధె 8 

ఘృణః కరుణశబ్దిను విహిత: కద్రవాదిభిః. 281 

అతో నై ఘంటుకై రకా ఘృణేతి కరుణేతి చ 

కరుః ష్. ఇతి ఖ్యాతః నం న గనవాతె యతః. లిలిలి 

యస్య ధీః కరుణా సొ స్యా (త్పళ్యయి కరుణో భఖ వేత్ 
వ్ర వరా శితానాం కేశానా మసహిషుశయో ద్య తే. 288 

య t9 

మనసో యాదృశో ఛావః వై కరుణ ఉచ్యతే 

కరుణపద మీ విధముగా వ్యుత్సన్న మయినది. ఘృణి ధాతువు దయ 

చానము (గవాణము అను నర్థము లందు వర్తించును. దయ చూపుట దానము 

చేయుట (గహించుట యను కర్మ ఘృణ యన దగి యున్నది. అట్టి కర్మ నాచ 

రింస వలె నను థివృ త్తి ఘృణ యగు నని బుధు అందురు. శబ్దవాదులు ఘృణి 

నిరూపించుటలో కరుణ శబ్దము విధించిరి. కావున నై ఘంటికులు ఘృణ కరుణ 

పర్యాయపదము అనిరి. కరు పదమునకు సైశ మని యర్హము. క్లేశము సహింవ 

లేని వాని థివృ త్రి కరుణాత్మకము. కరు పదమునకు [పత్యయము చేరగా కరుణ 

పద ముళ్చన్న మగును. ఇతరులకు సంబంధించిన కేశములను నహింవ లేని మన 

స్సునకు నంబంథించిన భావము కరుణ శబ్ద వాచ్యము, 

పీభత్సోత్ప త్తి 

వభ ర్హాతోః సనంతస్య వీభత్సా రూప మివ్యతే. 284 

యత్పదార్థస్య వీభత్సా స బీభత్స ఇతీరితః 

గర్హ నిందా చ వీభళ్చ్ళా కుళ్చా పర్యాయ వాచకాః. 285 

గర్హాశయశ్చ నింద్యశ్చ కుత్సనీయశ్చ యో భవేత్ 

న భావః కథ్య ₹ సద్భిః వీభత్స ఇతి సంజ్ఞయా. 296 

వధ ధాతువునకు సన్ |పత్యయాఎత మయిన రూపము బీభత్స యని 
యగును. బీభత్స కల పదార్థము బీభత్స మగును. గర్హ్హ నింద కుత్స బీభత్స 
అనునవి పర్యాయ వాచకములు. గ్వక్సియము నింద్భము కుత్సనీయము నగు 

నది బీభత్స మను నామమున జెప్ప దగియున్నది. 
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భయానకోత్ప త్తి 

కి ఖీ భయే ఇతి [పాయో ధాతుః స్యా దృయవాచకః 

చలనం భయశబద్దార్ధ్గ ఇతి విద్వద్శి రుచ్యత. £87 

బిభేతి భాయ య త్యన్యా న్కగద్భణోతి యథా[క్రమం 

కళ్చిచ్చలతి కస్మాచ్చిద్భావా తేనైవ హేతునా. +: 288 

చాల్య తే చ యత_న్తన్మా దృ్భయంతు చలనాత్మకం 

భ యేనా కోళతో జంతో రాయే స భయానకం. 259 

“ఇి థీ భయే” ఖీ ధాతువు భయార్జకము. సామాన్యముగా. నీ 

ధాతువు భయవాచకముగా నున్నది. భయ శజ్ఞార్లము చలన మని విద్వాంను 

లందురు. ఒకానొక కర్ణుచె నొకడు విభేతి = భయపడుచున్నా డు, భాయయతి॥ 

థయ పెట్టు చున్నాడు, అని _పనిద్దముగా నున్నది. కాగా ఒక డొకభావమున 

చలించుచున్నాడు. ఒక డెక భావమున చాల్యళలే = చలింప జేయ బడుచున్నాడు. 
కావున భయ మనునది చలనాత్మకము. భయమున నా|కోశించు [పాణికి భయా 

నకము కల్లును. ఇట్లు భయానక సముత్స త్తిని భావిం చునది. 

శాంతోత్స త్తి 

ఆభ్యంత రాళ్ళ బావో్యశ్చ వికా-రా యత సంయుతా। 

యస్య భావన్య శామ్యంతి స శాంత ఇతి కథ్యతే. 240 

ఒక భావమునకు సంబంధిం చిన బావ్యావికారము లాభ్యంతర వికారము 

లెచట శమించునో అది శాంత మని వ్యపదెళను కల దయినది. ఆ యా భావ 

ములకు సంబంధించిన వికారములు కొన్ని బాహ్యాములు కొన్ని యాభ్యంతర 

ములునగును. అవి యన్నియు తమ యుదయస్థానము లంబే శమించు నేని 

శాంత ముదయించును. శాంతము సర్వభావప్కార శాంతి రూపము. సర్వభావ 

(పవిలయాత్మక ము. 

అర్గతశ్చ నిరుచ్యంతె శా: కేచిచ్చ ఛాతుత;ః = 

వచనాచ్చ నిరుచ్యంతే శబ్రాః కేచిచ్చ 'యోగతః. 241 

అప్యమరాణాం సామాన్యా న్నిరుచ్యంతే చ కేచన 

ఏవం నిరు కకారెను న్వశా|్తే నిర్ణయః కృతః. 249 
టి ముల జాలి అట రా జ ఇ శ న 

B (15) 
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అతా ప్యేతే రసాన్సశ్వే కృంగా రాద్యా యథార్జతః 

నిరు క్షార ర్నిర్రీతా మూ సమ్యక్పదర్శితాః: 248 

ఇప్పటికి ళృంగారాదుల నామని ర్వావాము సూచిత మయినది, ఇట్టి 

నిర్వాహమున కేమి మూలము? నిరుక్తకారులు శబ్దోత్స_త్తి పకారము సూచిం 

చీరి. యాన్కు_డునిరు క|గంథములో శబ్దముల యర్ధముల ననుసరించి నిర్వవాము 

సూచించెను. కొన్ని శబ్దములకు ధాత్వర్థ నిర్ణ యమున నిర్వహణము పలికెను. 

కొన్ని శబ్బములకు తద్వచనముననె నిర్వహము చూపెను. కొన్ని శబ్ల ములకు 

యౌగికార్థము ననుసరించిన నిర్వాహము చెప్పెను. కొన్ని శబ్లములలో నున్న 

వర్ణ ముల సమానత ననుసరించి నిర్వావాము |పదర్శించెను. శబ్దముల యుత్ప త్తి 

నిరూపించుటలో నిరు క్షకారులు స్వశాన్తము నం దీ రీతుల ననుసరించిరి. శృంగా 
రాది రసము లిళ్లే నిరు క్షకారులచే నిరూపితము అయినవి. శారదాతనయుడును 
నిరు_కృకారుల నిశ్చయమునె యనుసరించి యిచట నీ విధముగా శృంగారాది 

నిర్వావాము (పదర్శించెను. ఇట్లచటి నిర్వచన (పకారము నిరు _కకారాదుల 

యనుసరణమున నుండుటచే నిది (పామాణికముగా నుపారేయ మని భావము. 

రనత త్వనిరూపణము 

ఇక నిటువై రసత_త్త్య నిరూవణ మావళ్యకము రసమీమాంసా విషయ 

మున ననేకవాదము లున్నవి. వాని వివేచనమొనరించుటకు కొంత యుషకమ 

మిచట నిరూపిత మగును. (_పేతకులకు నటునందు రామాది బుద్ది కలుగు 

చున్నది. అట్టి బుద్ధి స్వరూపవివేచన మిచట |పస_క్షము. 

ఓ 

రామాద్యారోపణాత్మా దీః (చెతకాణాం నటాదిషము 

జాయతే యా౬త విద్వద్భి రృహుధా సా వివిచ్యతే. 244 

రామో౭య మయమేవేతి యేయం (పేతకధీ ర్న 

అనుకా ర్యేఇపి రామాదౌ సా సమ్యగితి కథ్యతే. 245 

అయం స నేతి మిభై రవ బోభాదౌ తరకాలికాత్ 

ఆయం రామో .న వేత్యేషా మతిః స్యా త్సంశయాత్మికా. 246 

అయం రామస్య సదృళ ఇతి సాదృళ్యధి ర్భవెత్ 

ఏవం ను (చితక స్య బహుధా థిర్వికల్న్వ లే. 247 
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లోకమున నాలుగు విధము లగు జ్ఞానవి శమము లున్న వి. సమ్యక్ 

జ్ఞానను, మిథ్యా జ్ఞానము, సంశయ జ్ఞానము, సాద్భశళ్య జ్ఞానము నని, రంగమున 

నటించు నటుని జూచు (పెతకులకు నటు నం చెట్టి జ్ఞానము కలుగును? ఇట్టి 

సమీతకె యీ జ్ఞాన వివేక మావళ్యకము. |పేకుకులకు నటాదులలో రామా 

దుల యారోపణాత్మక మయిన ధివృ త్తి కలుగు చున్నది. రంగమున గోచరించు 

నటుడు నటుడే కాని రాముడు కొడు. సామాజికులకు మొదట ఇట్టి నిశ్చయ 

మున్నది. నటుడు రాముడు భిన్న భిన్న వ్యక్తు లె యన్న జాన మున్నను నటుని 

యాహార్యాదిక ములను భావించిన నామాజికులకు నటు నందు నటత్వ బుద్ది 

విగలిత మగు చున్నది; రామబుద్ది కలుగు చున్నది. అనగా నటునందు 

నవ్మాదయసామాజికుడు రామశ్వమునారోపించుకొని భావించుచున్నా డని 

భావము. అట్లు |పేకకులకు ఆరోవశాత్శక మయిన ధీవృ_త్తి కలుగు చున్నది. 

ఈ ధివృత్తిని విద్వాంనులు బహువిధముల- నాలుగు విధముల వివేచన మొనరిం 

చిరి. వారి యా వివేచనము సమ్యక్ జ్ఞానాది రూపముగా నున్నది. 

౧ “రామో౭యం. అయమివ రామః ఈ వాక్యములను “రామ 

పవాయం. అయమేన రామః” అని భావింప వలెను. రాముడే యీూతడు. 

ఈతడే రాముడు. అనితద్వాక్యార్థము. ఇట్టి ధీవృ త్తి సామాజికులకు నటు నందు 
రామాద్యనుకార్యు లందు గలుగును. దీనిని సమ్యగ్చుద్ది యందురు. ఈ 

వాక్యార్థము నిట్లు భావింప వలసి యున్నది. వె వాక్యములలో “వవ” అను 

నది కలదు. అది యవధారణార్ధ్గక మయిన యవ్యయము. మొదటి వాక్యములో 

రామ పదముతో నన్వయించినది. రెండవవాక్యములో “అయంో అను పదముతో 

నన్యయించి నది. ఇట్లన్వయ భేదము వలన అర్థ భేదము కలుగును. శెండును 

సమ్యక్ జ్ఞానములె. రామపదముతో నన్వయింపగా ఇదంపదార్థము నందు 

రామత్స్య నియమము గోచరించును. నియతముగా రామత్వ మున్న దనిపించును. 

రామాన్యధర్మ వ్యవచ్చెదము భాసించును. “అయమేవ రామః” అను నప్పుడు 

ఇదంపదార్హముతో నన్వయించిన పవ కారము అయో గవ్యవచ్చేదము నంపాదించును,. 

ఇశ్తు రెండును సమ్యగ్గీవృత్తులు. 

౨ “అయం రామః" అను ధివృ త్తి ఉ_తరకాలమున గలుగు “నాయం 

రామః” “ఈతడు రాముడు కాడు” అను బోధమున కాధిత మగునేని మిథ్యా 

జాన మగును. అబాధితము సమ్యగ్ జానము. కాధితము మిథ్య. 
వ | ఖా 
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“౩ “అయం రామాన వా ఈతడు రాము డగునా ? కాడా? అను 

సంశయము కలిగినచో సంళయ జ్ఞానము. ఉభయకోటికళ్లానము సంశయము. 
సరయములో నొక జ్ఞాన ముదయింపగా నితర జ్ఞానము కలుగదు. ఒక జ్ఞాన 

మును వేరొకటి బాధించునది యగును. 
ba 

ల “రామస్య సదృశోయం” ఈతడు రామునకు నద్భశుడనుట సాద్భశ్య 

జ్ఞానము. దీనిలో రామభిన్నత్వము గోచరించును. రాము నందలి ధర్మములు కల 

వా డనియు భాసించును. 

| ఇట్లు లోకమున నాలుగు జ్ఞానములు కలవు. __పేతకులకు నటు 

నం దీ నాలుగు జూనములలో నే జానము కలుగును ? (పితకులకు జానము 
= - ర హు ర 

నిట్లు వికల్చింప వలసి యున్నది. 
0 ఇ 

(శ్రీ శంకుకు డను నొక తార్కికుడు కలడు. ఈతడు నాట్య వేదమునకు 

వ్యాఖ్యానము రచించినని (దసిద్ది. రసవఏిషయమున శ) శంకుకుడు నూచించిన 

భావములను అభినవగు పుడు తన అభినవభారతిలో నుళ్లఖిం చెను. అభినవుడు 

సూచించిన భా వాధారమున శ) శంకుక రనవాడమును సాహిత్యాభిమానులు 

గు రించు చున్నారు, అది యిచట |పస్తుత మగును. 

డ్రి శంకుకమతమున రసోత్స తి 

సేయం న సమ్యక్ నో మిథ్యా న సంళయమతి రృ వేత్ 

నచ సాదృళ్యథరాభళ్యః పతీతిభ్యో విలతణా. 248 

'చిశె తురగబుద్ధ్యాది న్యాయెనై వ నటాదిషు 

ధియా కా వ్యాన. సంధానవశాత్ కికాబలా దపి. 9249 

నిర్వ_ర్డిత స్వకార్యాది |ప్రాకశ్వున |పకాశ్యశే 

కృ్భతిమె రపి సత్యళ్వాభిమానకల. షీక్ళతె 8. 250 

వ్యపచదెశైర ర్విభా వాదిళ బైః సం యోగరూపిణా 

న గమ్యగమక త్వేన క్వచిదవ్యనుమీయశే. వల్] 

“వస్తుసోందర్యతః సోపి రసనీయత్వ మేష్యతి 

అన్యానుమీయమా నేన స్థాయిత్వేన విభానిత 8, 2ర5్ల్లో 
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అ|తఆాసన్న పి రత్యాదిః స్వాద్య లే త రసాత్మనా 

వపం కేచి ద్వదంత్యతాం నకు రామాది శేముపీం. “లైల్లీ 

నటునందు సామాజికులకు ధివ్య త్తి చిితతురగ న్యాయమున విల 

ణము. చితము నందు తురగమును జూచు _ పకకులకు సమ్య జ్మిథ్యా సంశయ 

సాదృశ్య (వతీతుల కన్న విలత్షణముగా వేపుగా (పతీతి కల్లును. నాలగు (వతి 

తుల కన్న వేకుగా నయివవ డ తీతి ౦యున్నదా * అబుదవ (పతీతి లేను. కాని 

చి తతురగమున గలుగు (పతీతి చతుర్వధ[పతితుల కన్న విలక్షణము. దాని 

యాకార మిట్లుండు నని చెప్పుట శక్యము కాదు. అయినను [గవాణసౌలభ్య 

మున కై “అయం తురగ” *ీఇది తుుగము అని చెప్ప వలని యున్నది. అను 

నటు నందు గూడ (గావ్యాము. నటు నందు (పవకులకు చి _త్తవృ త్తి త్రి స్య 

[గూపము ఇ వాదు. మి థ్యారూవము కాదు. నంళయమతియు గలుగదు. సాద్భళ్య 

ధీవృ_త్తియు గలుగదు. ఈ నాలుగు | వతీతుల కన్న ఐలశ (సతీతి | కలుగును, 

చి[తము నందు గలుగు తురగబుద్ద రూవంమున నటాదు లందు గలుగు వృ శ్రీని 

(గ్రహింప దగును. నిరంతరము కావ్యానుసం ధాన మునరించుట వలని బలమున, 

నటుడు శివాభ్యానపాట వము ( పదర్శించి నందు వలన నిట్టి విలతణ మగు ధీవృతి 
కలుగును నటుడు శిఖా భ్యా సనసామర్థారతిశయమున తన యభినయకార్యముల నన్నీ 

టిని సముచితముగా నిర్వ ర్హించుట వలన నిట్ట ధవృ త్తి కలుగును. ఇట్లు యోగ్య 

ముగా కార్య వాటవము (ప్రదర్శించి నఎదు వలన నాతడు _పదర్శించిన యభఖినయ 

ములు కృ తీిమములె యయినను కృ తిమముగా సంభావితము ఎ కావు. అవి 

సత్యత్వాభిమాన విమిశితము లై భానంచును. కారణకార్య సహక్రారులుగా 

|పసిద్దము లయిన యవి య్య జావనాపరిపాకమున విభావము అని యనుభావము 

లవి వ్యభి చారిభావములని 'వ్యపదేశము కఠవిీి యగును, అట్ట విభావాదులతో 

న్ధాయిభావమునకు సం యోగాత్మక మరయున సంబ౭ధము స్ఫురించును, ఈ నంబం 

ధము గమ్యగమకభావాత్శక ము. విభావాదులు గమకములు. రసము గమ్యము, 

వీని సంబంధము గమ్యగమకభావ సంబంధము. ఇదియే యమమాప్యానుమాపక 

భావ సంబంధము. ఇట్టి నంబంధమున రన మనుమీయమాన మగును. లోకమున 

నను మీయమానములు రననీయములు కావు. పర్వతమునందు ధూమ పేతుకముగా 

నగ్ని యనుమీయ మగును. కాని యది రసనీయము కాదు. కావ్యనాట్యము లందలిది 

యనుమీయమాన మయినను రసనీయ మగును. ఇది యన్యానుమీయ మాన విల 

కణాము. ఈ వస్తుసౌందర్యబలమె యట్టిది. దీననె యిది రననియమ్ను కాగలదు. 
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సామాజికు లందు స్థాయి లేదు. రసాస్వాదమె యున్నది. నటు నందు స్థాయి 

లేదు. అయినను నటుడు (పదర్శించు విభావాదుల వలన నటు నందు స్ధాయి కల 

దని విభావిత మగును. నటు నందు స్థాయి లేకున్నను అనుమితమగును గావున 

సామాజికులు అనుమిత రత్య్యాది స్రాయిభావమును రసముగా నాస్వాదింతురు. 

ఇట్ట యనుమితజ్ఞానము రసము. ఈ జానము సామాజీికు లందున్నది. కావున 

సామాజికులె రసాశయ యోగ్యత కలవారు. నటు నం ది విధముగా రామాది 

బుద్ధి యుండుటను కొందరు నిరూపించిరి. కొంద రనుట (శ్రీ) శంకుకాది తార్కికు 

లని భావము. 

ఇది (క్రీ శంకుక మతము. ఇది శారదాతనయున క థీష్టము కాదు. 

ఈ మత మాదరపా[తము కాదనుట నిరూపింప వలసి యున్నది. నటు నందు 

కలుగు రామాది ధివృ త్తి చతుర్విధ (పతీతుల కన్న విలక్షణ మని [శ్రీశంకుకు 

డనెకు. (శ్రీ శంకుక థివృ తియు పరిశీలనార ము. ఆందుకె  శారదాతనయు 
—0 యో a 

డిటువ [5 మీంచుచున్నాడు ॥ 
cn 

నై_వమిక్యేవ భరతా నాట్య వేదార్థ వేదినః 

రామాదిబుద్దిర్యా నాట్లు _చెకకాణాం నటాదిషు. 254 

నేయం న సంళయమతిర్న విప ర్యానథీరపి 

నైవ సాదృళ్య ధీశేపూన చి తతురగాత్మికా. 2కర్ 

న సంశయఫ్య శంకా స్యా వైళళాలాది భేదతః 

న విపర్యాసధీః సా స్యా ద్చాధా దొ_త్తరకాలికాత్ , 256 

కావ్యా ద్యుపనిబద్ధస్య రామా దేళ్చ నటన్య చ 

సాదృళ్యథి 'పాత్వభావాన్న చ సాదృళ్యధిర్భ వేడ్. 257 

చిశే రిఖతవసన్తూ నాం మన్యంతే కృతిమాత్మళాం 

నర్వే౭ పి యంత్తతళశ్సి|త తురగాళ్ళాన ధిర వేక్. 258 

నటాబేశ్చేతనశ్వేన చితస్యాచేతనత్వతః | 

తస్మాత్కదాచన క్వాపి న చితాదిమతిర్భ వేత్, 259 
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యదావ్యార్థ _కియాకర్శసమర్దా రామధీ ర్న శు 

తదానీం జాధకాభావా _త్తన్య సమ్య_క్ష్వ ముచ్యతే. 260 

(చేకకా_్హ| దసావిష్టా నకు సమ్యక్పుయో_క్షరి 

య_త్తతొ ౬ర్థ |క్రియాకర్శసమర్థా రామధి ర్నశే. 281 

ఏవం రసానాముదయ; స్వరూవా శయ బుద్దితః 

దర్శితో భరత|ప్రో_ః తస్య వృత్తి ర్నిరూప్యశే, 262 

నాట్య వేదార్గవిదు లయిన భరతభావు లీ శీశంకుక భావ మంగీకరిం 

చుట లేదు. నాట్యమున నటాదులలో (పేకుకులకు గలుగు ధీవృ త్తి పసిద్ద 
[పతీతి విలక్షణమని యనుట వీరలకు సమ్మతము కాదు. నటాదు లందు గలుగు 

రామాదిబుద్ధి సమ్యగ్బుద్దియే కాని విలక్షణము కా దని యిచట భావము. ఇది 

యిచట నిరూపిత మగును. ఈ రామాదిబుద్ది సంశయనుతి కాదు. విపర్యాస 

మతియు కాదు. సాదృశ్య బుద్ది కాదు. ఇది చి తతుర గన్యాయాత్భ్మకమును 

గాదు. అత్యంతము చేశ కాలాదిభేద మున్నందున నిచట సంశయ శంక కవకా 

శము లేదు. చేశకాలభిదము లే నపుడె సంశయమతి కలుగును. రామాది 

చేశము వేరు. నట దేశము వేరు. రామాదికాలము వేరు. నటకాలము వేరు. 

జొ _త్తరకాలిక మయిన చాధ నిమి తముగా చెప్పదగు విప ర్యాసధివృ _త్తియు 

నిచట గలుగదు. ఇచట సమ్యగ్బుద్దియె కలుగును గావున జొత్తరకాలిక జాధ 

యుండదు. కావున మిథ్యాబుద్ది కానేరదు. కావ్యనాట (ములలో నుపనిబద్ధు 

లయిన రామాదులకు నటునకు సాదృశ్య ధీ హేతువు లే నందున సాదృళ్య 

ధివృ త్తి కలుగదు. చిత్రతురగ న్యాయ మిచట సంగతముకాదు. చి తలిఖతము 

లయిన వానిని లోకము కృతిమము లనియె భావించు చున్నది. చిత మచేత 

నము. నటుడు చెతన పకృతి. అచేతనమున గలుగు భావమును నచేతనమున 

నాయోజింప రాదు. కావున నెపుడు నెచ్చటను చితాదిమతి కలుగనే కలుగదు, 

నటునందు గలుగు రామాది బుద్ది యర్ణ| కియాకర్శ సమర్థ మగు 

చున్నది కావున నా సమయమున కాధక మేమియు లే నందున సనమ్యగ్బుద్దియె 

యగునని నిశ్చయింప వలెను. నటుడు నమ్ము క్పయోాగ మొనరించు నపుడు 

(వేశకులు రసౌవిష్టు లగుదురు. అప్పుడు నటునందు రాము డన్న చి _త్తవృత్తి 

యుదయించును. అది యర్ధ | కియాకర్యు సమర్థ ము నగును. ఇట్లు స్వరూపా 
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శ్రయబుద్ద్య నుసారమున రసముల  సముదయము నిదర్శిత మయినది. ఇది 

యంతయు భరతో క్తము. ఇక నీ వివయమున వృత్తి సిరూపితము కా 
గలదు, 

భట్టనాయక మతమున రనవృ త్రి 

న తటనతయా నాత్మగత త్వేన (పతీయశే 
@ 

౨, న చాభిధయతే క్వాపీ నోత్ప ద్యెత కదాచన, 268 

తాదా _త్త్వి కేన |పమదాద్యను భావేన వాసితః 
స్వాద౭ః నసవహ్సాదయాశాం యో మోదాత్మా వాదయంగమః. ౨64 (3 ౧ 

స భావాభీినయా ళ్చాధారణీకరణ రూపయా 

థావకత్వవ్యా[పియయా భావ్యనూనః స్వభావ వత్. 265 

భోగేన సంవిదానందమయెనై వోపభుజ్య శే 

భట్టునాయకుడు నాట్యవిదులలో ప్రముఖుడు. నాట న వేదమునకు 
వ్యాఖ్య రచించి నా డట. నాయకుని కొన్ని భావము లభినవఫారతిలో గన్న 
డును. ఈతడు సాంఖ్యమకవాది యందురు. ఈతని రసమక మీ విధముగా 
నున్నది. కావ్యనాట్యములలో వ్యాపార్యతయ మున్నది. అభిధ భావన భోగీ 
కృతీ యి, అభిధచె పదపదార్గ పరిజ్ఞానము కలు గును, బావనావ్యావార మె 

భావకత్వ వ్యాపారము. దీనిచే సాధారణీకరణము సంపన్న మగును. అప్పుడు 
'దేశకాలా దులు పరిత్య క్ర్షములు కాగా సీతారామాదులు శకుంత లాదుష్యంతా 
దులు స్వ విశేపనుల విడనాడి సామాన్యాకారమున గోచరింతురు. అనంతరము 
భోగీకృతి యను భో జకత్వ వ్యాపారము (పనరించును. సామాజికు డపుడు రస 
భోగము కలవా డగును, ఇట్టి భావ మిచట వి నృత మగును. 

రసము తటస్టముగా భాసింవదు. ఆక్మగతముగను | పతీకముకాదు. 
నాట్యమున రామాది నాయకుడు అనుక ర్ర యగు నటుడు ఇద్దగును తటస్థ పద 

మున వ్యవహాక్యులు, రసము రామావెగతముగా నుక్చన్న మగు ననుట 
యుపపన్నము కాదు. నటగతముగా రవము |పతీత మగుటయు నుపపన్నము 
కాదు. ఇట్లు తటస్టు అంున రామనటులలో శచాసించుట నిర_స్తము ఇక 
మూడవ వ్యక్త సవ్యాదయుడు.. ఇం _చాత్మపదమున వ్యవహార్యుడు.. _రస్తమ్లు 
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సహృ దయాత్శగతమంగా నభివ్యజ్యమానమును గాదు, ఆత్మగతముగా నఖి 

వ్య_క్ష మగు ననుటలో నుపపత్తి నిరూపితము కా లేదు. రస మభిధీయమానము 

కాదు. అది యెపుడు నెచట నుదయింపదు. 

ఇక నా రస మె ట్లు వభాసించును? ఇ ట్ల వభాసించును. సవాదయు 

లకు రసము వ్లోదాత్మకము వ్యాదయంగనుము నగు స్వాదము, స్వాద మను నీ 

యాస్వాదము నాట్య భావనానమయమున (పమదాదుల యనుభావమున వాసితమె 

భాసించును. సముచిత భావాభినయనున బావకక్వ వ్యాపారమహిమచె సాధార 

ణీకరణ (పభావమున భావ్యమాన మగును. స్వకీయభావముగా నది సంభావ్య 

మాన మగును. అనంతరము భోగ మను భోజకత్వవ్యాపారమున నది యాస్యా 

ద్యమాన ముగభుజ్యమాన మగును. ఇపు డిచటి భోగము సంవిదానందమయ 

ముగా నుండును. స_త్త్వ గుణ సము | దెకమున రజ సమోగుణములు నిర_స్తము 

లగును. అవి యట్టు కాగా స్త్వ మతిశయించును. ఆ సమయమున [పకాశా 

నందమయ మగు సంవి తృభావ మతిశయించును. ఈ నిరంతర సంవి తృకాళశమె 

భోగము. ఈ భోగము సనవ్చాదయగతము. 

భో కృ భోగ్యార్థ సంబంధ పకారశ్చా భి ధీయ శే. 266 

రాగ విద్యా కలా సంజ్ఞై 8 పుంస_స్త క్వ్వేస్తి) భిః స్వతః 

(పవృ _త్తిరోచరోత్సన్నా బుద్ద్యాదికరై రసౌ. 267 

భోగం నిష్పాద్య నిష్పాద్య వాసనాశతైె గ్మవ తిష్టతి 

దుఃఖ మోవోది కలుషమపి భాగ్యం (పతీయ ఖే, 268 

యత్సుఖత్వాభిమా సన స రాగ ఇతి కథ్యతే 

విద్యా నామేతి తత్త్వం య దాగోపాదాన ముచ్యతే. విఠిఐ 

తయా౭ భివ్యజ్య తే జ్ఞానం పురువస్య విపళ్చితః 

వై తన్యస్య మలేనై వ సంరుద్ధన్య స్వభావతః, 270 

ఆభిజ్యలన పాతు ర్యా సా క లేత్యభిధీయతే 

సుఖదుఃఖాత్నికా బుర్దేర్భ్భ త్తి ర్లోచర ఉచ్యతే. ౨71 

ఏవం పరంపరా వా పై! భావ ర్విషయతాం గత్ర 8 

బుద్ద్యాదికర లై. రోగా ననుభుం EE రసాత్మనా. _ 272 

B (16) 
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శివాగమ జై రర్భో౭.య మవ ముక్తః పురాతనై 8 

కలోత్కలితచై తన్యో విద్యాదర్శిత గోచరః, 278 

రాగేణ రంజితశ్శాయం బుద్ధ్యా దిక ర ర ర్యుతః 

మాయాద్యవనిపర్యంతం త_త్త్వభూతాత్యని స్థితమ్. 274 

భుం_కై తత స్థితో భోగాన్ళో గై కరసికః పుమాస్ 

చురక త్వన బుద్ద్యాదికరణానాం పునః పునః. 27; 

ఉసకుర్వంతి సత్వ్వాదిగుణాసే తత తత శు 

ఇతి (శ్రీ శారదాతనయ విరచితే భావ వకాళ స రసస్వ రూవా శయ 

వృత్రినిర్ణ యో నామ ద్వితీయో2 ధికారః, 

నిరూపితమయిన భట్టనాయకమతము నందు రసభోగము నూచిత 

మయినది. సవాదయుడు భోగ మనుభవించు భోక్త యనియు నూచిత మయి 

నడి. ఆ భోగరీతి యెట్టిదో యిచట [ప్రతిపాదిత మగును. 

సంవిదానందమయ భోగమున రసము భుజ్యమాన మగుట, భొ కృ 

భోగ్యార్థ సంబంధ (ప్రకార మిచట |పతిపాదిత మగును. భోక్తకు భోగ్యపదార్థ 

మునకు గల పరస్పర సంబంధ మిచట నువపాదితము కా గలదు. ఇచటి యువ 

పొదన విధానము శివాగమానుసొరమున నుండును. శివాగమము నందలి రీతి 

యిచట సమన్విత మగును. శివాగమము నందు షట్స్ )ంళ త్త _త్త్వముల నంగీక 

రింతురు. శివుడు (పథమ త_త్త్వము. భూమి తుది తత్త్వము. ఈ తత్త్వము 

లలో రాగ విద్యా కలా తత్త్వము లున్నవి, వాని స్వరూపవివేచనము (పకృ 

తోపకారి యగును. జీవునకు రాగత_క్త్వము విద్యాత_త్వము కలాత_త్త్వము 

అను మూడు తత్త్వములు కలవు. ఈ త_్త్వ|తయముతో గూడుకొనిన బుద్ద్యాది 

కరణము లొక విశిష్ట (ప్రవృత్తిని గోచరము వేనికొనును. అట్లు గోచరోత్సన్న 

మయిన (పవృ త్తి య నేకపర్యాయములు భోగమును సంపాదించి నంపాదించి 

జీవునందు వాసనాత్మకముగా సంస్కారస్వరూపముగా నుండును. భోగ్యపదా 

రము దుఃఖ మోహాదికలుషముగనె యుండును. ఇచట సుఖము కలదన్న 

అభిమాన ముండునేని “రాగము” అని యన దగును. రాగమున కుపాదాన 

ముగా విద్య యను తత్త్వ ముండును. ఆ విద్యాని శేషముచే వె దుష్యము కల 

జీవునకు జ్ఞాన మఖభివ్యక్త మగును. జీవుని చై తన్యము నస్వభావసహాజముగా 

నుఅముచే సంరుద్ధమై యుండును. అట్లాచ్ళన్న మయిన చైతన్యము నభిజ్యలన 
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మొనరించుటళో పాతువుగా నుండునది కలాత_త్త్వము. ఇట్టి కలా విద్యా రాగ 
తతములతో గూడిన బుద్ర్యాది కరణములు (పవృ త్తి నంపాదించు నని పూర్వా 
రముతో సంబంధము (గాన్యాము. సుఖదుఃఖాత్మక మయిన బుద్ది యొక్క 

= vB rf అగ వృత్తికి గోచర మని షురు. ఇట్టి గోచరోత్సన్న మయిన (పవృత్తి భోగము 
కలిగించును. 

నవ్చాదయు డగు భోక్త యిట్లు వరంపరాపప్రావ్తము అయిన భావము 
లతో నుండును. బుద్ద్య్యాదిక రణము లా భావములను విషయములుగా చేసి 

కొనును. బుద్ధ్యాదివృత్తులలో నవి విషయములుగా భాసించును. అట్లు ఖాసిం 

పగా సవ్భాదయు డా భోగములను రస రూపమున ననుభవించును. ఇదియె 

రసభోగము. 

పురాతను లయిన శివాగమాభి జ్ఞ థీ యర్థము నీ విధముగా నిరూ 

పంచిరి. బుద్ద్వాది కరణములతో గూడు కొనిన జీవుడు కలాత_త్తఇమున 

చ_తన్యమునకు విక సనవము సంపాదించిన వాడై, విద్యాత_త్త్వమున వేద్యము గోచ 

రింప జేసికొనిన వాడై , రాగత_త్యమున రంజితస్వరూపుడై మాయాదికముగా 

నవని పర్యంతము కల త_త్వస్వరూపముల నన్నిటిని స్వాత్మయందు స్టీతి కల 

వానినిగా భావించుచు ననుభవించును. భో కరనికుడై భోగముల ననుభవిం 

చును. భోగరభో గ నమయమున బుద్ద్యాదికరణము అన్నియు | పరకములుగా 

నుండును. ఆ యా సముచిత స్థలము లందు స_తరజ_స్తమోగుణము లువక 

రించు నవియు నగును. ఇట్టి శివాగమ రీతి (పకృతరనభోగమున గూడ సంగత 

ముగా నున్నది కావున రసభోగనంభోగరీతి నీ విధముగనే భావించుట యుక్తము. 

ఇది (శ్రీ శారదాశనయ విరచితమై నభావ|పకాశనము నందు థావాలోక 

మున రసస్వరూపాళయ వ ల త్తీనిర్జయము ద్వితీయాధికారము. 
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రసభేదత్మత్చకారన్వరూప నిర్ణయము 

ఈ తృతీయా ధికారమునకు రస ఖేద త్మత్పకార స్వ రూపనిర్జ్మ య మని 

పేరు. రసోత్స త్తి విధానము పూర్వాధికారమున కొంతగా సూచిత మయినది. 

ఇందు [పకారాంతరమున రసోత్న శ్రి నిరూపిత మగును. రసముల (పాధాన్య 

అ పాధాన్యములు వివేచితము అగును. రనముల కార్య కారణభావము సమీతమీత 

మగును. నాట్యరసోత్ప త్తి, రసములకు వాచికాదిభేదమున విభాగము దేవతా 

నిర్రేశము గుణానుఖావము నిరూపిత మగును. 

కథితాః స్థాయిన సషు విభావాది నసహాయశతా 

తెషాం రసాత్మతా తాద్భక్స్వరూపం త్మదసన్య చ. l 

తబ్భేదా _న్తన్నిరు క్తి శ్చ తద్విభావాదిభావ్యతా 
ప 2) తదుత్చ త్తి పకారాళ్ళ తద్జ్హానం చ తదా యః, 

తద్భ్భొగ్యతా తత్క్రరణలరి సంబంధథో భో _కృృభోగ్యయోః 

ఇదానీం కథ్యశే౭_స్మా్మాఖిః |పకారాంతర కల్పితః., లి 

పూర్వ గంథమ.లో న్ధాయిభావములు నిరూపితము అయినవి. వానిలో 

విభావాదుల సవోయకారిత నూచిత మయినది. స్లాయిబావములు రసాత్మత 

పొందుట స్వరూపము రసభఖేదములు తన్నిరుక్తి విభావాదులచే భావ్యమాన 

మగుట ఉత్స ర్తి (పకారము తద్దానను రదా[శయము తద్భోగ్యత తత్క_రణము 

భో _క్భృభో గ్యముల నంబంధము) ని రూపిత మయినది, ఇక సిటు వి (ఓకా రాంతర 

కల్పిత మయిన రసవిశేషము నిరూపిత మగును. 

(పకారాంతరమున రసోత్ప తి 

ఉత్స త్తిర్ణ న్యజనకభావ "స్తేషాం యథా కమం 

తతః స్థాయిషు భావెషు తదసాధారణాత్మకః. 4 
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నీయమశ్ళ విభావాదే_న్సదాత్వ ప [క్రియా౭పి చ 

అనుభావై స్తు వాగంగ మన ఆరంభ బన్భభిః. 5 

వాగారంభాది భేదేన వికల్వా రసగామినః 

త తదాలంబనీభూత నాయకాది గుణాదయః, 6 

అస్యే౭పి భావా యే కేచి_త్త త్రదర్థానువంగిణః 

పవేక్యుంతి చ తత JE విజేయా సే విచక్షణ 8. 7 
6... ణా అదె వ్ 

నిరూవ్యమాణ తృలియాధికారమున వత్యు మాణ విషయముల 

సంకేత మిం దున్నది. ముందుగా విషయనం[గవాము |పతిపాదించుట [పరోచన 

కలిగించును. విషయ (ప పేళమున కుపకరించును. |గవాణమునకు సపహాకరిం 

చును. ఇందు (పతివాద్య విషయ సం|గవా మీ విధమున నున్నది. 

(పకారాంతరమున రసోత్స త్తి, రనముల జన్యజనకభావము, స్థాయి 

భావములలో |కోమముగా తదసాధారణాత్మక మయిన నియమము, త_త్తత్సమ 

యము నందలి (పక్రియ, వాచి కాంగిక మానసారంభ సంభూతము లయిన యను 

భావముల వలన గలుగు విశేవము, వాగారంభాది భదమున రనగామి వివ 

ములు, ఆయా రసముల కాలంబనముగా నుండు నాయకాదుల గుణాదులు ఈ 

తృతీయమున విచారితము లగును. త _త్తదర్ధానుషంగమున నుండు ఇతరభావము 

లును నమీవితము లగును. ఇట్లా యా స్థలము అం దను వవేశము పొందు 

వానిని విచక్షణు లగు వారు గుర్తింవ వలెను, 

శృంగారాది సముత్ప తి 

శృంగార ఉదభూ తృ్భామ్నో పీరో౭భూద్వితతో బుచః 

అథర్వ వేదతో రాదో కీభతోో యజువః కమాతీ. 8 

సామాని సృరత_న్హవ్య స్వరూపవ్య క్తి రాత్మనా 

యాచేయమిచ్చా జగళతాం సిస్బ తః వరమాత్మనః. 9 

విషయాక్షా రతినె వ శృంగార ఇతి గీయతే 

ఇచ్చా |క్రియాత్మికా జవ న సరవ స్మరతో బుచః, 10 

ఉత్సావాత్మా విషయిణీ వీర ఇత్యుచ్వుతే బుధ ః 

సృరతో౭ థర్వమం| తాణాం త_త్తద్ధింసాత్మికామతిః, 11 
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యా |కయోపహిశా |కోధోత్స రద ఇతి కథ్యశే 
[కియారూపా (పవృ త్తిర్యా తసై రవ యజుషాం స్మృతః. [2 

ఫలావసానికీ నైవ బీభత్స ఇతి గీయతే 

శృం గా రాదిరసముల యుక్ప్తి [పకారాంతరమున నిచట నిరూపిత 

మగును. బుగాది వేదసహాయము కల (బవ్మా ను౭డి కృంగారాదిరనము 

లుత్సన్న ము లయినవి. సామవేదమున శృంగార ముదయించినది. బుగ్వేద 

మున వీర ముదయించినది. అథర్వ వేదమున రద ముదయించినది. యజుర్వేద 

మున బీభత్స ముదలు-ంచినది. శృంగార వీర కొద వీభత్సరనములు జనకరస 

ములు. వీనివలన నితర రనకు లుదయించినవి. ““రసా నాథర్వణాత్ ” _అథర్వ 

వేదము నుండి రసములను బహ్మ యావారించె నని శాట్యవేదమున నున్నది, 

నాలుగు వేదముల నుండియు నాలుగు రసముల నావారించుట యిం దున్నది. 

ఈ యంశ మన్యత వి నృత మగును. సామములను స్మరించు |బహ్మాకు 

స్వయంభు వగు స్వరూపవ్య్తి కఠిగినది. జగముల సృృజింపవలె నను ఇచ్చ కలి 

గినది. “సిన్భ జా (నష్టుం ఇచ్చా”. అట్టి యాతని యిద్భ విషయనంబంధము 

కలది యయినది. అట్లు విషయా క్త చముయిన యా సిస్బృడు, విషయ సఃవలిత 

మయిన ఆ యిచ్చయే రతి. ఆ రతియే శృంగారముగా విఖ్యాత మయినది. 

ఇచ్చాళ క్తి శృ్ళంగారమూ) మని భావము. ఇశ్లు జ్ఞానశక్తి వీరమూలము. 

బు గ్వేద బుక్షులను స్మరించు [దిహ్మకు జ్ఞ వియుదయించినది, అది యిచ్చాతిక. 

(కియాత్మిక. ఆజ్ఞ మీ విషయ.సంబంధము కలదై. ఉత్సావోత్శక మయిన వీర మగు 

నని యనిరి, అథర్వమం |తేములను స్మరించు (బవ్ముకు హింనాత్మక మయిన మతి 

యుదయించినది. అది [కియా;ంవలిత మైనది. [కోధాత్మక మె రౌ(ద మని 

నిరూపిత మయినది. యజుర్వేదసృతి వలన [కియారూప మయిన |బవ్యా 

[పవృత్తి ఫలావసానికమై వీభత్స మని సంశకెతిత మయినది. ఇచ్చా జ్ఞాన [కియా 

శ కుల సంబంధము వలన శృంగా రాదిరస చతుష్టయము నాలుగు వేదముల నంబం 

ధమున [(బవ్మా కుదయించిన మతీవిశోషము రూపముగా నిశయింప దగినది 

యయినది. 

ళృంగా రాది రస చతువమయమున హోస్యాదిరస చతుహషయ ముత్సన్న 
(SA) ళు 

మగుట నూచిత మగును. 
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కృంగారస్యానుకరణం హాన్య ఇ క్యభిథియ లే, 18 

వీరస్య కర్మ యద్దీరం సో౭ద్భుతః వరికీ ర్తి ఈ 

కూర కియా యా రా(దసన్య నై వ స్యాత్కరుశావ్వాయా. 14 

లీభత్సస్యాపి యత్కరు స భయానక ఈరితః 

(వాధాన్యం జనక త్వేన జన్య త్వేనా పధానతా. 15 

కృంగారానుకరణము వోస్యము. దీరఠరమగు వీరకర్శ అద్భుత మన 

దగును, ర” దమునకు సంబంధించిన కూరకర్శ కరుణసంజ తో వ్యవహృృత 
agp 

మగును.  వీభత్సకర్శ భయానక మయినది. శృంగార వీర కాద వీభత్సములు 

[కమముగా హోస్యాద్భుత కరుణ భయానకములకు కారణములయిన వని పరి 

_గాహ్యము. శృంగా రాదులు జన కరనములు. హోస్యాదులు జన్యరసములు. 

జనకములగుట వలన ళృం౦ంగా రాదులకు (పాధాన్యము జన్యరసము లగుట వలన 

వోస్వ్యాదుల క|పాధాన్యమును నిశృయింప వలను. 

రనము |పధానము. అవధాన మయినచో రసము కాదు. ఇట్లు [పసి 
అల న జ ఇ అగ 9 ద్దముగా వ్యవస్థ యున్నది. కొన్నిరసము ల|పధానము అనుట సంగతమా। 

ఇం దుపప త్రి యెమి? 

(పధానతా|పధానశ్వ జ్ఞాత వ్య నాట్య పాతవే 

యత్తు [పధానం తదనుఖావా దన్య త్పసిద్ద్యతి. 16 

తస్మా (తృుధానెతరయోన్హానం నాటో ౧పకారకం 
) క్షి దు 

తస్మా త్పధానా;ః శృంగార కీర రౌ దాః పృథక్పృథక్ . 17 

సవీభత్సాః స్వతం|తణ్వా 'దేషూం చాధాన్యకల్స నా 

స్వాతం త్యమేషా ముత్చ త్తి మిత శేషాం చ సంభవము. 18 

వ్యాస| పో _క్తేన మా శ్రే కథయామిు యథార్థతః 

కొన్ని రసములు |పథానము లనుట మరికొన్ని య| పధానము లనుట 

నాట్యము కొల కని (గ్రహింప వలసీ యున్నది. [మధానరసమునకు సంబంధిం 

చన యనుఖావమున నన్యరసము సీద్ద మగును. కావుననె [పధానరనమని 

య; వధానరసమని (గహింవ దగును. ఇట్టి (ప్రధానా|పధానజ్ఞానము నాట్యోప 

కారకము. కావున శృంగార విర ర వీభత్సములు నాలుగు వేరు వేరుగా 
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(పధానరనములు. ఇవి స్వతం తము లయి నందున (పాధాన్యకల్పన ముచితము. 

ఇట్లు థీని స్వాశం|త్యము సముత్ప త్తి యితరముల నంభవము వ్యాసనిర్జిత 

మయిన మార్గము ననుసరించి తద్వన్తుస్వభావము ననుసరించి యిక నిరూపింప 

దగియున్నది. 

కల్పస్యాంతే కదాచిత్తు దగా లోకాన్మ హేశ్వరః. 19 

స్వే మహిమ్ని స్థితః బె వరం నృత్యన్నానం దమంథరం 

మన నై వాసృజద్విష్టుం దైహ్మాణం చ మహేశ్వరః, 20 

వామతో వైష్ణవీ శక్తిం స్థీతా మాయాముయూోా విభో 

అంబికారూపమాస్థాయ స్థితా సా సర్వమంగలా. 91 

ని యోగా ద్దైవదేవస్య (బహ్మా తోకా నథానృజత్ 

సృష్ట్వా స చేవచేవన్య పురావృ _త్తమథాస్మరత్. 22 

దివ్యం చరిత మెశం మే కథ మధ్య తతా మియాత్ 
ఇతి చింతాపే తసి న్నభ్యగా న్నంది కేళ్వురః. 28 

న నాట్య వదమధ్యాప్య స్మృపయోగం చతుర్ముఖం 

ఉవాచ వాక్యం (బ్రహ్మాణం నందీ తచ్చింతితార్థవిత్. 94 

నాట్య వేదో వదిష్టాని రూపకాణి చ యాని తు 

విధాయ తేషా మేకం తు రూపకం లకరాన్వితమ్. లర్ 

భరళేషు (ప యోజ్యం త త్వయా సమ్యగ్విధానతః 

తస్మిన్ (పయు శే భరతై ర్భావాభినయకోవిదై 8. 26 

(పా_క్తనాని చ కర్మాణి [వత్యతాణి భవంతి తె 

ఏవం (బువ న్నంతరధా న్నంది న భగవా (న్పభథుః. 27 

శుతైపృతద్వచనం ప్రీతో [బ్రహ్మో దేవైః సమన్వితః 
తత (స్త్రిపురదావోఖ్యం రూపకం సమ్యగభ్యధాత్. 28 

అధ్యావ్య భరతా నెత |త్సయుంగ్ధ్వ మితి చాబవీత్ 
తస్మిన్ (తిపురదావోఖ్యే కదాచి దృవ్మూసంనది. 29 

పయుజ్యమానే భరతె. ర్భావాభినయకోవిదై. 8 

తదెత కేతమాణస్య ముఖీభోో (బవ్మాణః కమాత్ . 80 
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వృ _త్తిఖిస్సవా చత్వారః ళృం గారాద్యా వినిస్సృ ళా; 

చింతావ్యాకులు డయిన (బ్రహ్మకు నందిశేశ్వరుడు నాట 'ముపదేశం 

చినాడు. నంది కేళ్వరాజ్ఞానుసారమున |బవ్మా |తిపురదాహ మను రూపకము 

(ప్రయోగింప చేసెను. భరతపుతులు (పయోగించు నప్పుడు చూచు ..[బహ్మా 

వదనముల నుండి రస చతుష్టయ మావిర్భవిం దినది. ఇట్టి యీ పురావస్తు విచటి 

(పన్తుత మగుచున్నది. 

ఒకప్పుడు కల్పాంతము నందు మహేశ్వరుడు నర్వలోకములను 

దహించెను. స్వమహిమ |పతిష్టితుడై యుండెను. . స్వేచ్చగా నృత్య మొన 

రించెను. ఆనందమంథరముగా నృత్య 'మొనరించెను. అట్టి మహౌశ్వరుడు 

విష్ణువును బహ్నరు మనసా సృజించెను. అప్పు డా శివుని వామభాగమున 

మాయామయి వై వ్లవి శక్తి యంవికారూప మవలంబించి యుండెను. ఆ దేవి 

సర్వమంగల. చేవచేవుని యాజ్ఞానుసారమున | బహ్మ' లోకములను సృజించెను. 

పిమృట చెవదేవుని పురానృత్తము స్మరించెను. “దివ్య నుగు .సరమ్యేర 

చరితము నా కెట్లు సాజాత్కురించునో'” యని, [బహ చింక్రాపరుడు కాగా 

నందికేశ్వరుడు విచ్చేసి చతుర్ముఖు డగు నా (బ్రహ్మకు స్మ పయోగముగా 

నాట్యవేద ముపచేశించెను. [బ్రహ్మా చింతిశార్గమును గుర్తించిన నంది కేశ్వరుడు 

(బవ్మా నుద్దేశించి యిట్లు పలి కెను. 

“నాట్య వేదోవదిష్టము లగు రూపకముల నన్నిటి నొనరించి వానిలో 

నొక రూపమును లత గాన్నితమిగ నిర్మింపుము. “డానినీ భరతులు [పయో 

గించు న ట్లొనరింపుము. ఈ సర్వము చక్కగా నాచరింపుము. భావాభినయ 

కోవిదు లయిన భరతులు దీని | పయోగించినచో [పా_్షన కర్ణ. లన్నియు . నీకు 

_సత్యతములు కా గలవు' ఇ ట్లని నంది భగవాను డంతర్దానము థొంచెను. 

ఈ యువచేశమును (బహ వినెను. నం|పీతు డయ్యెనూ. ' దేవులతొ 

గూడు కొనెను. పిమ్మట (తిపుకదావహాము అను చేరు “గల రూపకము ను 

లెస్సగా కెచ్చెను. భరతులకు నేర్చి “దీని |పయోగింపుడు" అనెను "ఒక 

స్పుడు [బహ్మ సభలో |తిపురదావామును భావాభినయ కోవిదు లగు . థరతులు 

(పయోగించు చుండిరి. అవ్వు డా (ప్రయోగము దర్శించు |బవ్మావదనచుల 

నుండి శృంగారాది రసములు నాలుగువృత్తులతో కూడ నావిష్కృుతము 
అయినవి. 

B (17) 
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ల ట్రిది పురావృత్త మనీ శారదాతనయు డుపపాదించెను. ఇతర 

(గంథములలో సూచితము లయిన వస్తువులు కొంతగా విసంవాదముతో నున్నట్లు 
భానించినను, అట్టిది స్వాచే ఉతాంశముల యుపష్టంభనమున కని భావింప గలము. 

(బవ్మాముఖముల నుండీ రసము లావిష్క్ఫుతము లయిన ననుట (పకృతము వివ 

ఉతము. (పయోగదర్శనము చిరానుభూతాననుభూతముల స్త బ్రతికి (చరక 

మగు ననుట యిందు సంభావ్యము. రససం వేదనమున కీ స్థావన |పకృత మ పే 

ఉత మయినది. 

యదాజభినీతో భరతః సంభోగః శివయో స్తదా. 81 

వె_శికీవృత్తితో జట్టే శృంగార! పూర్వతో ముఖాత్ 

యదా౭౬భినీతం భరతై 8 సమ్యు _పురమర్దనమ్. 92 

సా_శ్చ్వతీ వృత్తితో జజ్జే వీరో దతిణతో ముఖాత్ 
యదా దజూధ్వరధ్వంసో2 భినీతో థర్మతె ర్భ్రృఢమ్. 88 

అభూదారభటీవృ త్ర తే ర" దః పళ్చిమ వ _క్తంతః 

యదా౭భినీశం కల్పాంతకర్మ శంభో ర్నము స్తదా. 84 

భారతీవృ త్రితో జే బీభత్సశో త్తరాననాత్ 

వ్యళా ముకభ్యళ్ళ్చోత్పన్నా ఇత్యూచు శృంకరాదయః. 85 

భరతులు పొర్వతీపరమేశ్వరుల సంభోగ మభినయింపగా 'బవ్మా 
పూర్వముఖము నుండి కై శికీవృ త్తి సహితముగా శృంగారము సముత్సన్న 
మయినది. భరతులు (తిపురమర్షనము చక్కగా [పయోగమున నభినయించి 

నవుడు |బహ్మా దథిణముఖమునుండి సా_త్త్వకీవృ_త్రితో వీరరన ముదయించినది. 
భరతులు చతాధ్వరధ్యంసము నభినయించి నప్పుడు (బవ్మా పక్సిమ వ ట్ర్ ము 

నుండి యారభటి వృత్తి యుతముగా రౌ] దరస ముదయించినది. శివుని కల్పాంత 
కర్మను నటళరతు లభినయించి నపుడు (బవ్నా యు_త్తరాననము నుండి భారతీ 
వృ త్తి యుతముగా నీభత్సరన ముదయించినది. ఇట్లు ఆ యా ముఖముల నుండి 
వ్య క్తృములై యుత్పన్నము లయిన వని శంకరాదులు పలికిరి. 

పభ్యోో ర సేభల్యే నిష్ప త్తిరితలేషూం (పదర్శ్యతే 

జటాజినథధరో . భోగిభూచణః సాగ్నిలోచన;ః, 86 
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భస్ఫాంగరాగళ్చ యదా దేవ్యా కామయతే రతిం 

తదా సఖీనాం దెవ్యాళ్చ వోసన$ సముదభూ న్మహోన్. ప్రి 

తస్మాత్ హాస్యనముత్స శ్తిః శృంగారాదితి కథ్యతే 

జనకరసము లగు శృంగారాదుల నుండి జన్యరసము లగు వోస్యాదు 

లుదయుంచు విధాన మిట నిరూపిత మగును. ళృంగారమున హాస్య ముదయిం 

చుట యిం దున్నది. జటాజినధరుడు భోగిభూమయిడు సాగ్నిలోచనుడు 

భస్క్యాంగరాగుడు నయిన మహాదేవుడు మవోదేవితో నంభోగము కాంఉఊంచి 

నపుడు దేవి చెలిక తెలకు దేవికి గొవ్పవోన ముదయించినది. కావున శృంగా 

రము వలన హాస్య సముత్స త్తి తి యుండు నని యనిరి. 

పురాణి |తీణి ఘటితా న్యయో రజత కాంచనై ః. 88 

పృకె కన్య తు రణార్డ మసనురాణాం తరస్వినాం 

కోట్యః శతసహాసాణి స్టాపిళాని తత_స్తతః. 89 

ద్విగుణో త్తరవృద్దాని బలాన్యతిబలాని చ | 

అంవీకా మసితాపాంగీ మపాంగేనావలోకయన్. 4&0 

విషహ్యూ శరవర్షాణి స్మయమానః స్మరాఆతక 8 

శరేణా కేన తా న్యేకో భస్మసా దకరోద్యదా. 41 

తదా సమ_న్తభూతానా మద్భుతం యదభూ న్మవాత్ 

తస్మా దద్భుతనివ్ప త్తి ర్విరా దేవేతి కథ్యతే. 42. 

వీరము వలన నద్భుత ముదయించుట యిం దున్నది. రాతసులు 

[తిపురముల నిర్మించిరి. ఒకటి యయోమయము. రెండవది రాజతము. మూడ 

వది కాంచనమయము. ఒక్కొక పురము రథించుటకె వేగబలము కల మవో 

రాతసులు శతసవా|సకో టినంఖ్యాకు లుగా నటునిటు నియుకు లయినారు 

బలము లతిబలములు ద్విగుణో తరముగా స్థావితము లయినవి. అప్పుడు స్శరాం 

తకు డయిన మవేోచేవుడు అసితాపాంగములతో నున్న అంబికాదేవిని అపాంగ 

మున నవలోకించుచు రాక్షనుల శరవర్ష ములను సహించి స శ్రియమానముఖు డై తా 

నొక్క డొక్కబాణమున నె యా |తీపురములను భస స్ట మొనరించెను. అపుడు 

సర్వభూతముల కది మహాద్భుత ముగా నుండెను. కావున వీరము వలన నద్భుత 

నిష్పత్తి తి యున్న దని యభిజ్ఞ లనిరి, + 



1బీచ్ది భావ పళాళనము 

రు దెణ వీరభ| చేశ దమస్య ధ్యంసితే మఖే 

దండితేషు చ దేవేషు నానా పహారళై ః పృథక్ . 4కి 

విలోక్య తా (న్పలపత కృిన్న కర్షాది. నాసికాన్ 

'దినాన్ దేవ్యాః నఖీనాం చ కరుణో యదభూన్మవోన్. 44 

తస్మా త్రవృ_ తః కరుణో రౌ దాదితి విభావ్యతే 

॥ _ _ కరుణము ర్మ దము వలన జన్మించినది యని యిందు నూచితము. 

వీరభ్గ ధు డయిన రుదుడు దత పజావతి యాగము ధ్వంసము చేసెను. నానా 

|పవారణములచే చేవత లందరు వేరు వేరుగా దండితు అయినారు. వారందరి 

కర్చ ములు నె తములు ముక్కులు ఛిన్నము లయినవి. వా రందరు బొబ్బలు 

పెట్టుచున్నారు. దీను అయినారు. వారలను జూడగా సతీదేవికి సకియలకు 
మవోదుఃఖము కలిగినది. కావున -ర (దము వలన కరుణము కలుగుట పిభావిత 

మయినది. 

దగానా మాదిదేవానా మస్టీన్యాముచ్య భి-రవెే. 45 
ఉు (౪, ర 

తత్ శశానమధిష్లాయ తద్భస్యాలివ్య నృత్యతి ఫి ఢి ల్లీ 
(పమథా భూతసంఘా _న్హ నుచేక్య [భాంత చేతసః. 46 

తమేవ శరణం జగు శ్రైర్యాతో భయవి మోహితా;ః 

త స్యాద్భయానకొో జాతో వీభ త్నాదితి గణ్యతే. 47 

భయానకము వీభశ్సము వలన జనించుట యిందు నిరూపిత మయి 

నది. ఆదిదేవు లందరు మహాోగ్నిలో దగ్గు లయినారు. వారి యస్ధకల నలంకరించు 

కొని ఛి రవు డా శ్నశానము నం దు౭డి యా భస్మము పూసికొని నృత్య మొనరిం 

చుండగా నా భైరవుని జూచి (పమథులు భూతసంఘములు చి _త్త భాంతి 

వెౌందను. వా రందరు భయవిమోహితు లయినారు. ఇ రవుని శరణు పొందిరి. 

కావున వీభత్సము వలన భయానక ముదయించిన దని యనిరి. 

నారదేనై ష కథితః (పకారో భరతాయ చ | 

తథైవ భరశేనో క్షం యాదృశం నారదాచ్చశమ్. 48 

 తదు_క్తేన. [పకారేణ రసానాం చ పృథ క్పృథక్ 
ఉత్పాదో్యో త్వాదకశ్వం చ యశథావదుపపాడితమ్. = = డర 
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రనమున రసాంతర ముదయించుట యను నీ [వకారమును నారదుడు 

. భరతునకు జెప్పెను. నారదు నుండి వినిన విధముగనె భరతుడు నిరూపించెను. 

నారద భరతో క | పకారముననె రసములకు వేరు వేరుగా నుత్వాద్యో త్చాదకత్వ 

ముండుట నిరూపిత మయినది. 

ఇక భావములచే రసము లుత్పన్నము లగుట సనిదర్శనముగా నిరూ 

పిత మగును. 

యథా హి తంతవో వేమ తుర్యాది [కేయయాన్వితాః 

పటాత్మనా పరిణతా; వట వాచ్యా భవంతి అ. 50 

యథా మృదో దంత చక కులాలాదిభి రన్వితాః 

ఘటాత్మనా పరిణాతా ఘటవాచ్యాా భవంతి చ. dl 

తథైవ స్టాయినో భావా విభావాదిభి రన్వితాః 

రసాత్మనా పరిణాతా రసవాచ్యా భవంతి బే. ర్పి 

యథైవ తంతు భేదాచ్చ పట భేదః |వద్భశ్వ తే 

తథై_వ భావభేదాచ్చ రసభేదో విభావ్యతే. . లీకై 

యథా కారణ వై కల్యాతా్కార్యం నోత్సద్య తే దృఢం 

తథా కారణభా వాది వె కల్యాన్న రసోదయః. ర్4 

లోకమున తంతువులు. వేమ తురి మొదలగు వ స్త్రనిర్మాణ సాధన 

ముల |కియలతో గూడినవై వపటరూపమున వరిణమించు చున్నవి. అప్పుడు 

తంతు వ్యవహారము లెదు. తంతువులు పటవాచ్యము లగుచున్నవి. ఇది 

పటదృష్టాంతము. ఇక ఘటద్భ ష్టాంతము మన్ను దండము చ|కము కులా 

లుడు మొదలగు వాని |క్రియాన్విళమై ఘటముగా వరిణమించచున్నది. ఘట 

పద వాచ్య మగు చున్నది. 

ఈ దృష్టాంతములతో (పకృతమును భావింప వలెను. తంతువుల 

వలె, మన్ను వలె స్థాయిభావములు విభావాదులతో గూడుకొనినవై రస రూవ 

మున పరిణమించు చున్నవి. రనపద వాచ్యములు నగు చున్నవి. తంతు భేద 

మున పటభేదము గోచరించు చున్నట్టు, భావభేదమున రనభేదము గోచరించు 

చున్నది. ఇచట భావ మనుట స్థాయిభావ మనిభావము. కారణ వై కల్య 

మున్నచో కార్య ముత్సన్నము కాదు. ఇది నిక్చితను. అశై రనకార 
అము లయిన భావముల టైకల్యము వలన రస ముదలుంపదు. 
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తస్మా ద్విభావానుభావ సాత్త్విక వ్యభిచారిభిః 

వర్ణి తాః స్థాయినో భావా నాయకాదసమా శయా ౩. ర్ర్ 

అనుకారతయా నాశ [కియామాణా నటాదిషు 

రసతాం |పతిపద్యంతే సామాజికమనస్సు శే. 56 

సంస్కా-రైః |పాక్తనె స్మెశ్చ రన్యంతే య_త్తతో రసాః 

రసోత త్రి నిరూపిశ మయినది. అను కియమాణ మగు నాట్య 

రసము నిరూపింప వలసి యున్నది. అట్టి నాట్యరసోత్స త్తి నిరూపితమగును. 

భావసాక ల్యమున రస ముదయించును. భావవే కల్యమున రన ముదయింపదు. 

కావున స్థాయిభావము ౨ విభా వానుభావ సాత్త్విక వ్యభిచారిభావములచే వృద్ది 

పొందినవి నాయకాదిసమా| శయములుగా నున్నను నటులు నాట్యమున నను 

కరింతురు. అట్లు నాట్యనున నను కియమాణములై సామాజికమనస్సులలొ 

నవి రసత్వము పొందుచున్నవి. సామాజికులు [పా_క్తన సంస్కారములతో వీని 

నాస్వాదింతురు. కావున నివి రసములు. రస్యమానము లగుటచే రసములు; 

నాట్యమున రస్య మానము లగుటచే నాట్యరసములు. 

ఇక నాయా స్థాయిభావమలకు సముచితము లయిన విభావాదుల 

సన్ని వేశ| పకారము నిరూపితమగును, 

స్థాయినాం రసనిష్ప తా తదసాధారణాత్మకః. ల్ 

విభా వాదిని వేశన్య నియమో౬ త (పదర్శ్యతే 

రసనిష్న తిళో సాయినములాన మావళ్యకము. స్థాయి సముల్ల సన 
రయ్ థి య ® య 

మునకు విభావాదుల సముచిత సన్ని వేశన మావళ్యకము. విభావాది నన్ని వేళ 
మున నియమ మున్నది. అధి యసా ధారణాశ్శకము. ఆ నియమ మిచట 

(పదర్శిత మగును. కవుల కిది యుపదేశము. (పయో క్తల కిది |పతిపాదకము. 

రతియెక్కు విథభావాదినన్ని వేశము" 

కావ్య రు మాల్య సంగీత చంద నేందూదయాదయః. 58 

విభా వాః_న్టంభరి“మాంచ స్వేద వేపథు గద్గదాః 
లి అగ అగ సా_త్త్వికా స్తూ గళతాలస్య జుగుప్యొఖి ర్వివర్షి తాః. 69 

సంచారిణో౬పి రత్యాఖ్యే స్థాయిని స్థానమా శ్రితాః 

ఉద్భావయంతి శృంగార మనుభావో ఒ౬స్య తు |తీధా. 60 
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స్వేదాదిభి; కటాతాదై రః (పియభాషాదిఖి ర్భవేత్ 

కావ్యము లందు వర్ణితము లగు బుతువు మాల్యము సంగీతము 
చందనము చం దోదయము మొదలగు నవి విభావములు. _న్లంభ రోమాంచ 
స్వేద వేవథు గద్గదముబు సా_త్స్వికభావములు. ఉ్యగత ఆలస్యము జుగుప్ప అను 
నవి యిం దుండవు. మిగులునవి వ్యభిచారిభావము లిందుండును. రతి యను 

స్థాయిభావము నం దివి యిట్లు స్థానము కల వగును, శృంగార ముల్ల సింప "జేయు 

నవి యగును. శృంగారానుభావము |తివిధముగా నున్నది. స్వేదాదులు కటా 
శాదులు |పియభాపషాదులు నని. వీనిచే శృంగారము భాసించును. 

హాస్యోచితవిభావాదులు 

వికటాకారవేషేణ వికృతాచార కర్చభిః. 61 

వికృతై రపి వాక్తెర్టళ్ళ ధార ర లెల్యానుభూతిభి; 

వికృతాభినయేనై వ వికృళాంగావలోకనాత్. గి 

కువాకాస తలా పేన దో షమోదాహరరాదిఖి$ | 

హాస్య స్యాత్స తు భూయిష్టం (స్రీ నీచాదము దృుశ్యత. 68 

స్వప రా[శయ భి దేన స ద్విధా పరికల్ప్య తే 

పునః పకృతి భి దేన మ ట్చకారః (వద్య్భళ్యతే. 64 

నిగద్య'తే వరిష్టూ నాం స్శితం వాసిత మిత్యపి 

మధ్యమానాం వివాసితం తథోపహసిశం భవేత్. 65 

నీచానాం చాపవాసితం తథా౭౬తిపాసితం కమాత్ 

ఈవద్వికాసి గండం యత్క_టాతనిరీక్షణమ్. 66 
అలక్షుదంతజ్ో్యత్స్నం తదు_త్తమానాం సీతం భవేత్ 
ఉత్ఫుల్ణ మాననం యత వికనద్గండమండలమ్. 67 

లక్యుమాణద్విజం యత్స్యా త్తచేవ వాసితం భవేత్ 

ఆకుంచితా&ీగండం యన్నుఖరాగసమన్వితమ్, 68 

సున్వనం మధురం యత్స్యా త్తదై ౪ విహాసిశం దవేత్ 

జ్రిహో శ్రవల్ కనాదృష్టిః ముఖముత్సుల్ల నాసికమ్ు. 69 

నికుంచితం శిరో యత తచ్చోపహాసితం భవేత్ 

అస్థాన హాస రటిత మావిరా నవిలోచనమ్, ఎం 70 
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కంపితాంగ శిరో గా తం తచ్చాపవాసితం భవేత్ 

వికృష్ణ స్వన సంరంభ ముద్దతం సా[సలోచనమ్, 71 

కరోవగూఢపార్ళ ఇం యత్తచ్చాతిహాసితం భవేత్ 

సా_త్త్వికా హాన్యసంప త్ర స్వే (పలయవర్షి తాః. 72 

హాస్యనము చితము లయిన విభావాదుల పరిగణనమిందున్నది. వికటాకార 

మున వికట వేషమున వికృళాచారముల చె వికృత ములగు కర్మలచె, వికృత వాక్యము 

లచే చార్ష వ్ర €"ల్వానుభవములచే వికృ తా భినయములచే వికృతాంగావలోకనమున 
లు 

కువాకాస| తా లాపమున దోపోదావారణాదులచే వోన్య ముదయించును. ఈ 

చెప్పినవి హోన్యమున విభావము లని భావము. హాస్యము బహులముగా స్త్రీల 

యందును నీచ పకృతు లందును గన్నడుచున్నది. స్వా|శ్రయ పర్శాశయ భేదమున 

హాస్యము రెండు విధములు. |పక్ళతిభేదమున నిది యారు విధములు. ఉత్తములకు 

స్మితము వాసితము, మధ్యములకు వివాసిత ముపవాసితము, అధములకు అపవా 

సికము అతివాసితము నుండును, 

వీని స్వరూవ మిట్లుండును. ఉత్తములకు స్మితము. గండ మీమ ద్వికసి 

తము. కటాతనిరీకణము దంతకాంతులు కన్సడకుండుట స్మితము 'యొక్కరూ 

పము. వాసితము నందాననము సముత్సుల్లము గండమండలము వికాసమున 

నుండుట దంతములు కొంతగా గొచరించుట యుండును. మధ్యముల హోసము 

వివాసిత ముపవాసితముగా నుండును. వివాసితములో నేతములు గండభాగము 

ఆకుంచితముగా నుండును. ఇది ముఖరాగ సమన్వితముగా నుండును. మధుర్ 

మగు ధ్వనితో నుండును. ఉపవాసితమున దృష్టి వ్యకావలోకమున నుండును. 

ముఖ ముత్సుల్ల నాసికముగా నుండును. శిరము నికుంచిత మగును. నీచులకు అవ 

వాసితము అతివాసితము నుండును. అపహాసితములో అశ్థానవోనము  అస్థానరటిత 

ముండును. ఆవిలము లయిన అ| శువులతో కన్ను లుండును. అంగము శిరము 

గాతము కంపముతో నుండును. అతివాసితము నందు వికృష్ణ న్వనసంరంభము 

బిగ్గరగా నవు సరంభము ఉద్దతవిధానము అ|శువు కూడిన నె తము లుండును. 

పార్భ్వ భాగములను చేతులతో పట్టుకొనుట యుండును. ఇట్టి వన్నియు నను 

భావములు. హోన్య సంప త్రిలో (పలయ రహితముగా సా త్వికభావము లన్నియు 

నుండును, 
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ఉత్సాహోేచితవిభావాదులు 

ఉ తృమ [పకృతిర్వీర ఉత్సాహాత్మా విభావ్యతే 

ఉత్సావాః సత్వవంవతి శౌర్య తారగాది సంభవః. 78 

అవిసగయా దసమ్మోహా దవిషాదిత్వతో2పి చ 

పురుషార్థవిశ షేషు కార్యత త్వ్వార్థ నిశ్చయః. 74 

పరా|కమః [పతావశ్చ దుర్దర్ష (పొఢ నెన్యతా 

యశః కీర్తిళృ వినయో నయశ్చ (పభుళ కృతా, 75 

మంతళ క్తిశ్చ సంపన్న ధనాభిజనమి [తతా 
ఇత్యాదయో విభావాః స్యుర్వీరస్య కవికల్సితాః. 76 

శ్రర శార్య |పతానెళ్చ థై ర్యెరా తేపభాషితై 8 

సామాదీనా ముపాయానాం యశాకాల [పయోగతః. 77 

భాపితె ర్భావగంథీ ర రనుభావా భవంతి తే 

(పబోధామర్ష గర్వా[గ్య మద వార్తాః స్యృతిర్భృతిః. 78 

జొతుక్య తర్కానూయాశ్ళ భవంతి వ్యభిచారిణః 

సాత్త్వికాః స్వేదరోమాంచా మద హార్తాది సంభవాః. 79 

గుణాస్వ్యాగాదయో౭౬పి న్యు రనుభావాః క్వచి త్మ్యచిత్ 

ఉత్సావాము వీరరసమునకు స్థాయి భావము. వీర ముత్తమ (పకృతిక 

ముగా నుండును. ఉత్సావోత్శకముగా నిది విభావిత మగును. ఉత్స్చావా మను 

స్థాయి సత్త్వసంవ త్రి శౌర్యము త్యాగము మొదలగు వానిచే గలుగును. కవికల్పి 

తము లయిన వీర విభావము లీ విధముగా నుండును. పురు షార్థవి శేషము లందు 

కార్యతత్వార్గ నిళ ఎయము విస్మయరహితముగా స మోశ్రహరహితముగా విషాద 

రహితముగా నుదయించును. పరాక్రమము |పతాపము, దుర్దర్షము |పౌఢమునై న 

నైన్యము కలిగి యుండుట యశస్సు కీ ర్తి వినయము, _వభుళ క్తి మం[తళ క్కి ధనసం 

పన్నులయిన యభిజనులు మి|తులుగా నుండుట మొదలగునవి వీరమున విభావ 

ములు. సైర్యము శార్యము ఛై ర్యము |పతాసము సా ఇెపథాపితము, సామ దాన 

భేద దండోపాయములను నముచితకాలమున (వయోగించుట , భావగంఖీరముగా 

భాపించుట, యనునవి వీరమున ననుభావములు. [ప్రబోధము గర్వము అమర్థము 
B (18) 
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ఉ(గత మదము హర్ష ము స్మృతి ధృతి జెత్సుక్ళము శరము అనూయ అనునవి 

కఫిరమున వ్యభిచారిభావ ములు, స్వేదము రోమాంచము సాత్త్విక భావములు. మద 

వార్తాది సంథవము లయిన త్యాగాదొిగుణమ.. లనుజవావనులుగా నుండును. ఈ 

చెప్పినవి యొక్కౌైకచో నుండుట |గహింప వలెను. 

విన్మ యో చి తవిభావాదులు 

విన్మయాత్మా భవ ల్యేవ సమ ప్రకృతి రద్భు౫ః. 80 

కర్భల౯ో౭_తిళయా న్నన్రాణా మద్భుతార్జోపసంగమాత్ 

మనోరథఫల పాపే రి వ్వభావావలోకోనై 8. 81 

విమానోద్యాన భవన సభాగామావలోకనై 

విరుద్దంనాం పదార్థానా మవిరుద్ద సమాగమెః. వన 

ఆసలభావ్యన్య చార్భన్య సంళవోత్ప త్తిదర్శనై ః 

అదేశ కాల సంవ శ్తే రఖీష్టాదే రచింతిశమ్. 88 

ఇత్యాదిభి ర్విభావై నె రద్భు తాఖో్యో రసో భవేత్ 

_న్తంభ వేపథు రోమాంచ స్వరసాదా[ శుని ఛామాః. 84 

నంచారిణో౭_ పి తస్య స్యు ర్వ కృంగారోవయోగినః 

అనుఖావాస్తు వత్యుం తే వర్మతాద్భుత వర్ణ నే. 85 

అద్భుతము విస్మయాత్శక ము, ఇది సమ [పక్ళృతికము. ఇందు విభా 

వము లీ విధముగా నుండును. మానవుల సౌాతిశయము లయిన కర్శవి శేష 

ములు అద్భుతార్జ వాపి మనోరథఫలము లభించుట దివ్యవదార్థ దర్శనము, వమా 

నము ఉదధ్యానము భవనము మవహోశభ ఆరామము మొదలగు వానిని జూచుట, 

విరుద్దపదార్థముల క విరుద్ద సమాగమము అనంభ వ్యార్ధముల సంభవము సము 

శ్చత్తి సందళ్భ్ళనఘులు, దెళశ కాలాతీతము లయిన నిధానములు, అచింతితముగా 

నఖీష్టార్భ సిద్ది మొదలగు విభావములచే నద్భుతరసము కలుగును. నృంభము వేప 

థువు.తోనూంచము స్వరభంగము అశువు అనునవి సాత్త్వికభావములు. శృంగార 

గనమున నుపయోగించు వ్యభిచారిభావము లిందును సవాకరించును. అద్భుతవర్గ న 

[పసంగమున వినయానుభావములు నిరూపితములు కాగలవు, 

| రౌ దోచితవిభావాదులు 

.' రాశసోద్దత దె శయ 1కూరాది పకృతి ర్భవేక్ 

రొద నృస్యానృతం వాక్య మవజ్ఞా పరుషో కోయః. 86 
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వధాన్యదార లాభాది (పతిజా రాష్ట్ర భంజనం 

వాఠాద్దాహో గ్భహా జత దారాడీనాం చ మక్సరః 67 

దేశజాతికులా చార విద్యాశార్యాది నిందనం 

అ|క్రోళ కలవా ఇవ వాక్యాజ్ఞాభం జనాదయః. 88 

ఏతే విభావా (భుకుటి కపోల [భమణం ముహుః 

దంతోష్షపీడనం వాన్తనిమ్చేషో రక నేతతా. 89 

శస్తా స్త్ర గ్రవాణచ్చేద న్త న లతాడన మోటనే 

పానం చ రుధికాదినా మాం|తాదిభి రలం |క్రియా. 90 

పాతో౭విచారతొ యుగ్దే గర్భనం భ ర్హసనంముహూుః 

పఏళేఒనుభావా రోమాంచ స్వేద కంపాదయో౭పి చ. 91 

జొ గావ మదా మ్య మూర్భా౭సూయా౭వహిత్తకాః 

స్పృతి బాపల జోభాళ్ళ క్ రేేంత్సాహాదయో గురూ, 92 
౬" నబ 

[కోధము రె దరసమునకు స్థాయిభావము. రాతసులు ఉద్ధతులు. 

చె తేయిలకు సంబంధించిన [కూర్మపకృతి యిం దుండును. అపత్యవచనము అవ 

జ్ఞూవచనము పరుషవచనము లిం చుండును. వధ ప్రతిజ్ఞ పరుల భార్యల పట్టుదు 

నను |పతిజ్ఞు రాష్ట్ర )భంజనము గృవాములను పొలములను పరభార్యలను పహఠా 

త్తుగా నా[క్రమించుట పట్టుట మత్సరము దీనిలో నుండును. దేశము జాతి 

కులము ఆచారము విద్య శెర్యాదుల నిందెంచుట యుండును. ఆ| కోశము 

కలవాము ఆ చేపవచన ము అజ్ఞాభంజనము మొదలగు నవియు నుండును. ఇట్టి 

వన్నియు నిందు విభావములు. ము పొమ్మువుః (భుకుటిన్సురణము కపోలముల 

కదలిక దంతపీడనము వెద కొఆఅకుట చెతులు నలుపుకొనుట రక్త సతత శస్తా 

| 

(స్త్రగవాణములు రకము (తావుట బుపులు చుట్టుకొని యలంకరించు కొనుట 

అనాలోచనముగా పడుట పడ వేయుట యుద్దమున మణుల మటల గర్హనము' 

భ_ర్సృనము నను నివి యక భావములుగా నుండును. రోమాంచము స్వేదము 

కంవను మొదలగు నవి సా_త్త్వికభావములుగా నుండును. ఉ|గత ఆవేగము' 

మదము అమర్షము మూశ్వు అనూయ అవహిళము సతి చాపలము బోధము 
యె ఛి థ్ ౬ 

రకము ఉత్సాహము మొచలను”వి యించు వ్యథి భి చారిబావములుగా నుండును, ' 
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శోకస్తాయి విభావాదులు 

శోకాత్మా కరుణో యో పిన్నీ చాదిప్రకృతిః స్వతః 

అభీష్ట విరవోత్ శాపాత్ క్రశాచ్చ వినిపొతనాత్ . రల 

వధా దిష్టస్య పు తాదినిధనా దర్థ హోనితః 

రాజ్య దేశ పరి భంశా దన్యాన్య వ్యసనోదయాత్ 94 

దె వోపఘాతా దారి ద్యాత్ వ్యాధిభ్యః (పజాయతే 

(శు తేభ్యో వా౭నుభూ తేభ్యో దభ వా న్ఫాణాం భవెత్. రిని 

అ|శుపాతో ముఖీ శోమః స్వర భేదో వివర్ల తా 

నిశ్వాసః స్మృతిలోపళ్చ విలాపః స్త గాతతా, 96 

మోహాగమో౬భిఘాతళ్చ భూపాతః పరి దేవితం 

వి వేష్టనం మహీవృే భుజయోళ్ళ్చ వివర్తనమ్. 97 

శ్వాసోచ్చా్యసౌ దేహఘాతపాతోరస్తాడనాని చ 

మోహో విషాదని ర్వేదౌ చిం కౌత్సు క్వేచ దీనతా. 98 

జడతా వ్యాధిరున్నాదాపస్మారాలస్య మృత్యవః 

స్తంభ కంపా ళు వైవర్ష్య స్వరభంగాదయ _స్హథా. 99 

ఏత౭నుభావాః కథితాః దిష్యమానాస్తు దిపనాః 

(మ్రీనీచాదిషు శోకో ఒయం మరణవ్యవసాయదః. 100 

మధ్యమానాం భ వేచ్చో కేముమూర్చా మృతి రేవ వా 

ఉ_త్తమానామతి| పౌఢో వివేశేనై వ శామ్యతి. 101 

పరా (శయస్తూత్తమానామాత్మ నో వ్యసన పదః 

కరుణము శోకాత్భ్చకము. కావునచె స్ర్రీలలో నీచాది పకృతులలో 

నుండును. అఖీష్టవిరహము, శాపము, కేళము, వినిపాతము, ఇష్టవధము, పు తాది 

మరణము, అర్థవోని, రాజ్య| భంశము, దేశపరి|భంశము, నానావిధము లయిన 

వ్యసనముల యుత్స త్తి, దై వోపఘాతము దారిద్య్యము వ్యాధి మొదలగు వాని 

వలన గలుగును. మానవులకు | శుతద్భృష్టానుభూ తార్గ ముల వలన గలుగును, 

అ్మృకుపాతము ముఖకోషము స్వరభేదము వివర్ణత నిశ్వాసము సృృతిలోవము 

విలాపము స స్పగాత్రత మోవా(పొ ప్తి అభిఘాతము భూపాతము పరిదేవితము 

భూమివై పొర్ణాడుట భుజముల వివర్తనము శ్వాసోచ్భ్వాసములు దేహము 
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బాదుకొనుట పడుట వతసాడనము అనుభావములుగా నుండును. "మోహము 

విషాదము నిక్వేదము చింత జౌత్సుక్యము దీనత జడత వ్యాధి ఉన్మాదము అప 

సారము ఆలన్యము మరణము వ్యభి చారిభావములుగా నుండును, స్తంభము 

కంపము అ|[శువు వై_వర్ణ్యము స్వరభంగము మెదలగునవి సా_త్త్వికము లను 

భావములు. అనుభావములు దీష్యమానను లగుచో మాటి మాటికి [పవరర్త 

మానము లగుచో దీపనము లగును. (స్త్రీ నీచాదులలో నీ శోకము మరణ 

[పయత్నము కూర్చును. మధ్యములకు శోకము గలుగు నేని ముమూర్ష చని 

పోవలె ననెడి కోరిక కలుగును. మరణ మేని కలుగును. ఉత్తముల శోక మతి 

(పౌఢముగా నుండును. వారి దది వివేకమున శమించును. శోకము కల 

యు _త్తములకు పరుల నా|శయించుట వ్యసన (పదము. 

జుగుప్ఫో చితవిభావాదులు 

వీభత్సః స్యాజ్ఞుగుప్బాత్మా మోభో ద్వేగ విభాగభారక్ . 1039 

తోేభాత్మా రుధిరాం (తాది దర్శన స్పర్శనాదిజః 

ఉద్వేగాత్మా క్భమి చృర్చి పూతి విష్టాదిజో భవేత్. 108 

ద్వేషో గ్లానిర్భయం మోవాః [కోధో నిదా (భమో మతిః 

వమ్యుంతే హ్యూనుభావాళ్ళ నాసా వచ్చ్భాదననాదయః. 104 

పుర వ కథితా వ్యాన్య సంభావ్యా వ్యభి చారిణః 

జుగుప్స వీభత్సరసమునకు స్థాయిభావము, ఇది తోభాత్మకము ఉద్వే 

గాత్మకము నని రెండువిధముల నున్నది. రక్తము (పవులు మొదలగు వాని 

దర్శన స్పర్శనాదుల వలన జోభాత్శక మగు బీభత్సము కలుగును. ఉద్వేగాత్మక 

మగు బీభత్సము పురుగులు కక్కు- దుర్గంధము వెంట మొదలగు వాని వలన 

గలుగును. ద్వేషము గ్లాని భయము మోవాము (క్రోధము నిద |భమము మతి 

యనునవి వ్యభిచారి భావములు. ముక్కు మూసికొనుట మొదలగు నవి యను 

భావములు. ఇవి మణుల నిరూపితములు కా గలవు. ఇందు సంభవించు వ్యభి 

చారిభావములు పూర్ణము నిరూపితము అయినవి. 

భయోచిత విభావాదులు 

భయానకో భయస్థాయీ స్వభావకృతకాతగికః 105 
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విక్భ తె శ రవ $; సె వై ర్వికృ తాకార దర్శనై ర 
దా వ్ దై ౬... 

కూ న్యారణ్యాదిగమనై ః సం గామాది (పవెళనై *. 106 

గురురాజాపరాధై శృవిభావై రేవ మాదిఖిః 

అనుభావాస్తు వడ్యం త వాజ్మనఃకాయ భేదతః, 107 

ఉక్రానుక్తానభిజ్షి త్వ దిజోవోద్యా యథార్థతః 

ఏవం రసాః సొనుభావవిభా వాః సమ్యగరితాః. 108 

భయము భయానకమున స్థాయి. ఇది స్వభా వాత్య్భకము కృతకము 

నని రండు విధములు. విక్భతము లగు ధ్వనులు విక్భతాకారము కల [కూర 

మృగములు ళూన్యారణ్యాదిగమనము నం[గామాది[పవెశనము గురురాజాపరా 

ధములు ఇట్టివి యిందు విభావములు. అనుభావములు వాజ్మనఃకాయ భేదమున 

నుండు నని నిరూపితము కా గలదు. ఉక్తానుక్తానభిజ్ఞ త దెజోోవాము మొద 

అగు నవి యిందు తగిన యనుభావములు. ఇప్పటి కీ విధముగా విభావానుభావ 

సహితము లయిన రసములు నిరూపితము లయినవి. 

ఇక వాచికాదిఖేదమున నా యా రసములు వేరు వేరుగా నుండుట 

నిరూపితము కా గలదు, 

ళృంగారో ఐాచికః కళ్చినైవశ్యాత్మా చ కశ్చన 

|కియాత్మా కళ్చిదిళ్యవం శృంగార (స్త్రి విధః స్తతః. 109 

హోస్యో2పి (తి పకారః స్యాత్ వా.జ్నెపథ్యాంగ భిదతః 

వీరో యుద్ద దయా దాన ఛేదేన |త్రివిధో మతః. 110 

అద్భుతం (తీ[పకారం స్యా న్యానసాంగిక వాచ్చికై 8 

అంగ వైపథ్య వా గ్భెదా_త్తింవిధో రౌ] ద ఉచ్య లే. 111 

కరుణో౭_పి | త్రిధా భిన్నో మనో వాగంగకర్మి? 
రుధిరాది కోభజన్మా విషాద్యుద్వేగజో౭_ పరః, 112 

ఇతి ద్వేధా సమాఖ్యాతో వీభతో రసకోవిదై 8 

మానసో వాచిక శ్చేతి ద్విధా భిన్నో భయానకః. 119 

భయానకః సవీభత్సస్త్రిధా వాక్కాయమాన సై 

స్వాభావికో మానసః స్యా దాంగికః కృతకో భవేత్, 114 
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వాచికళ్ళంగారము నై వథ్యశ్చంగారము (కియాళ్ళంగారము నని 
శృంగారము మూడువిధములు. వాచికవోస్యము నై పథ్యవోస్యము ఆంగిక 

వోన్యము నని హాస్యము (తి పకారము. యుద్దపీరము దయావీరము చానవీరము 

నని వీరము (తీపిధము. మాననాద్భుతము ఆంగికాద్భుతము వాచికాద్భుతము 

నని అద్భుతము |కిపకారము. రౌ దము అంగ నై_పథ్య వాగ్భేదమున (శివి 

ధము. కరుణముకూడ మనోవాగంగ కరసలని  తివిధము.. వీభత్సము ద్వివిధ మని 

రసకోవిదు లనిర _ రుధిగాది తోభ జన్మ, విష్టాదు ద్వేగజన్న. మానసభయానకము 
బాచికభయానకమని భయానకము రెండు విధములు. వాక్కాయ మానస 

"ఖీదముల నీభత్సము మూడు. విధములు. మానసికము స్వాభావిక మని ఆంగికము 

క్చైతక మని (గావ్యూము. 

రనవిఖాగ హేతువులు 

దేశ కాల గుణ (దవ్య (కియా జా త్యాత్మ కేషు తు 

అనుభూతేషు భావేషు యథావత్స్సితరూవతః, 115 

యేన యేన చ భావేన యాద్భళో జాయతే రసః 

త_త్తద్భావాఖ్యంయా నద్భిర్బోధ్య త తాద్భళో రసః, 116 

లోకము నందలి యా యా పదార్థముల యనుభవము పదార్థ భేదమున 

భిన్న భిన్నముగా నుండును. ఆయా జేశము లందలి కాలములందలి జాతి గుణ 

[కియా [దవ్య రూపమున నా యె భావపదార్గము లుండును గావున భావ 

కులు వానిని తత్తద్భేదముననె యనుభవింతురు. భావపదార్థ్హము ల ట్లనుభూత 

ములు కాగా త_త్త|దూపముననె యవి భాన్యమానము అగును వ యే భావ 

మున నెట్టి యెట్టి యాస్వాదము కలుగునో ఆ యా భావముననె యా రనము 

వ్యపబేశము పొందును, 

శృంగార భేదలక్షణము 

భావగర్భం రవాః సంవిన్నధురం నర్మ వెళలం 

షఘువృ_త్తం |శవణానంది శృంగారో శృంగారో వాచికో మతః. 117 

వాసో౭ం౦గరాగ భూ మోభి రాళ $§ ర్యుక్తం (పసాధితం 

[పొ వయావనమంగం యచ్చృంగారః స్యాత్స ఆంగికః, 118 
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దంతచ్చేద్యం నఖచ్చేద్యం మణితం చ ససీత్థ్భతం 

చుంబనం చూషణం భావో హాలాదిః కేలయో2౭పి చ, 119 

కయనాద్యుపచారళ్ళ తథా సంగీతక [కియా 

ఇత్యాదిభావై £ కథితః శృంగారః స్యా త్కియాత్మకః. 120 

శృంగారము నందలి వాచికాదిభేదముల లక్షణ మిం దున్నది. వాచిక 
శృంగారము భావగర్భము రవాఃసంవిన్మధురము = [పేయసీ (పియులు రవాన్య 

ముగా వాదయమున దాచి యుంచిన భావసంవేదనముల నీ సమయమున 

స్పష్టము చేయుదురు గావున నట్టి సంవేదన మిందు మధురముగా నుండును. 

ఇది నర్మ పేశలము. నర్మ శృంగా రాత్మక మయిన కర్మ. దానిచే నిది మనో 
వారము. మంచివృ త్తములతో నుండును. కావ్యము నందలి శృంగారనూచ 

కము లయిన శ్రోకములు-పద్యములు కృంగారోచితము అయిన వృ_త్తములతో 

నుండును. ఇంకను వినుట కింపు గూర్చును. ఇట్టిది వాచిక శృంగారము. 

ఆంగిక శృంగార మీ విధముగా నుండును. మంచివ్యస్త్రము అంగరాగము ఆభ 
రణములు పుష్పుమాలలు మొదలగు వానితో నలంకృతమె యౌవన సంపదతో 

నుండు దేహా మాంగిక శృంగారయుత మని భావింప వలెను. [కియాళ్ళంగార 
మీ విధముగ నుండు నని యనిరి. దంత చ్భెద్యములు నఖతతములు మణిత 

ధ్వనులు సీతారములు చుంబనములు చూవణములు = ఆస్వాదము-పీల్చుట 

భావ వోవ హపాలాదులు శేలీ విలాసములు శయనాద్యుపచారములు సంగీత|కియలు 

మొదలగు వానితో నుండుట (కియాశ్ళంగారము. 

హాస్యభేదలతణము 

యద్య | త్పహసనం వాక్యం స హోస్యో వాచిక; స్థ శ! 

విపర్యయేణ ని వేపో మాల్యాభరణవాససామ్. 121 

యః సనై పథ్యజో హాస్య ఇతి నిర్మియతే బుధై 8 

వికటాభినయత్వం యదంగానా మవలోక్యతే. 122 

స్వభణావాద్యా౭.థ కపటాత్స హోస్యస్త్వాంగికో భవేత్ 

హోసముదయింప జేయు వాక్యము వాచికవోన్యము. మాల్య మా 

భరణము వస్త్రము మొదలగు వానిని విపర్యయముగా వ్యత్య_స్తముగా ధరించుట 

నై_పథ్యజన్య మయిన వోస్యము. స్వభావమున గాని కపటమున గాని యంగ 

ములకు వికటాధినయ ముండుట యాం గిక హాస్య మని బుధులు నిర్ణయించిరి. 
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వీర భీదలత ణము 

నిరాయుధస్య్యా వ్యకన్య హీనస్యాపి పరిచ్చదై 8. 128 

అభీతిర్భహుభిర్యోద్దుం వ్యవసాయో రణే మదః 

హర్షః ళస్తాం(శ్ర్రుఘా తేషు సమరాదవలాయనమ్. 124 

భీతాభయ పదానం చ (పవన్నస్వా_ర్తిభంజనం 

పవం యుద్దాత్మకొ కరః తత్ జై 8 కవిఖి రిరితః. 125 

అర్థినా మీప్పితా దర్ధా (తృదా మైభగ్యొ౬ధికం బహు 

ఆర్థినః పునరాయా తాన్ స్యజనా నితరానపి. [26 

యన్మానయతి దానేన నాశన్యమధు రేణచ 

పతద్దానాత్మకో ఫీరః కథ్యతే దానళలీలిఖి 8. 127 

వ్యాధి దారి ద్య శస్తాంన్ర్ర మత్చిపాసాది పీడితాన్ 

అనుగ్భప్లోతి యః (ప్రీత్యా న వీరః స్యా ద్దయాత్శకః, 128 

యుద్దము నందు తా నొక్క డయినను నిరాయుధు డయినను యుద్దో 

చిత పరికరములు సరిగా లేని వా డయినను అనేకులతో యుద్ద మొనరించుటకు 

భయము లేని వా డగుట, యుద్దనిళ్ళయమున నపహాంభావముతో నుండుట, 

శస్తా9 స్ర్రఘాతములు కలిగినను వార్షనుతో నుండుట, యుద్దము నుండి పలా 

యన మొనర్చకుండుట, భీతుల కభయ మిచ్చు వా డగుట, శరణు పొందిన 

వారి య్చార్తి పో గొట్టు వా డగుట యుద్దాత్శక మగు వీర మగు నని తద్విదు 

లయిన కవు లందురు. దానవీర మీ విధమున నుండును. యాచకుల కథ్సీప్సి తార్థ 

మున కన్న నధికముగా నిచ్చింయు మజఅలవచ్చిన (యా చకులను స్వజనుల నితరు 

లను గౌరవించుట చానవీర లవణము. గౌరవించుట యనునది దానమున 

మధురవచనమున నుండును. స్వజనుల నితరాభిజ్ఞులను మధురవచనమున గౌర 

వించు నట్లు యాచకులను దానమిచ్చియు నక్లు 7రవించును. ఇది దాన 

ఏర మని దానశీలుర భావము. దయాపిర మి ట్టుండును. వ్యాధి దారి|ద్యము 

శ(న్ర్రమ(స్త్రము ఆకలిదప్పిక మొదలగువానిశే పీడిశు అయిన వారిని (పీతితో 

నను[గహించుట దయాత్మకమయిన వీరము. వీని యన్నిట నుక్సావామనుగతము. 

B (19) 
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అద్భు తఖేదలకణము 

ధ్యానం నయనవిస్తారః (వసాదో వదనే దృశి 

ఆనందా కు సరోమాంచ మని మేపూవలోకనమ్. 129 

అనిశ్చలత్వం మనసో యస్మా త్తన్మానసో౬ద్భుతః 

చెలాంగునీనాం (భమణముశ్లాయోశ్రాయ వలనమ్. 180 
థి ఢి గ్ 

దాన|[పబంధో నటన మా శ్లేషశ్చ పరస్పరం 

పరన్పరస్య భుజ యో; పరస్పర తలాహాతిః. 1891 

పవమాదివికారో యః స భ వేదాంగికో౬ద్భుతః 

వోవోకారః సాధువాదః కపోలాస్సాలన ధ్యనిః. 182 

ఉచై ్భర్తాసో వార ఘోపౌ గీతముచ్చావచం వవః 
a— "ye యై 

ఏవమాదివికారో యః న భవేద్యా చికో౭_ద్భుతః, 188 

మానసాద్భుత మీ విధముగా నుండును. ధ్యానము నే|తములు 
విప్పారుట వదనమున దృక్కు లందును |పసన్నత ఆనందబాష్పము రోమాంచ 

ముండుట నిర్ని మేషావలోకనము మన స్ఫనిశ్చలముగా నుండుట మానసాద్భుత 

వి శషములు. ఆంగికాద్భుతములో పెట కొంగు (తిప్పుట, ( వేళులు | తిప్పుట, 

లేచి లేచి యెగురుట, దానము చేయుట, నటనము వరన్సర మా శ్లేషము భుజ 

ముల యాస్సాలనము, సరస్పరము కరతలాహాతి మొదలగు వికారము లాంగిక 

మయిన యద్భుతమునకు సంబంధించిన కార్యములు, వాచికాద్భుతమున హో 

వో కారము సాధువాదము కపోలాస్సాలన ధ్వని పెద్దగా నవ్వుట వార్ష ఘోష 

ములు గీతము ఉచ్చావచ వచనము మొదలగు నవి యుండును. ఇట్టి వికారము 

లుండుట వాచికాద్భుతము. 

రొద భేదలతణము 

ిరోభిర్చహుభిః స్థూల ః కేశై రుర్దూత పింగలై 8 

బావుభి8 (వాన్వదిన్టై శ బహుశస్తా స్త్రధారిఖిః. 184 

ఉద్వృ_త్త రక్షనయనై ర్మవోకాయి స్పితేతరై 8 

ఏవం|పకారో రౌాదోఒయ మాంగికః కథ్యతే బుధె 8. 185 

కృష్షరక్తాని వాసాంసి కృష్ణ రకానులెపనం 

కృష్ణ రక్తాని మాల్యాని కృష్ణం రక్షం చ భూషణమ్, 186 
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ఏవం నై పథ్యజో రౌద్ర ఇతి విద్వద్భి రుచ్య ే 

ఛచింధి భింగి బధానె నం ఖాద మారయ తాడయ. 187 

పిబామి రుధిరం తే౭ద్య పినష్మి త్యాది యద్వచః 

ఏతత్తు వాచికో రౌదద ఇతి నాట్య వి దిరితః, i88 

ఆంగిక రొ దము బహుసంఖ్యాకము లయిన శిరములు, ఉద్దూతములు 

( రేగినవి) పింగలము లయిన న్థూల కేశములు, [వాన్వములు దిర్హ ములు నయిన 

బాహువులు, నానాశస్తా సృ్ర్వములను ధరించిన వ్య కులు, ఉద్వ్భ తములు 

నెటిగా నున్న నే|తములు నల్లగా నున్న మహోబివాములు నుండుట ఆంగిక 
6౬౨ C౧ 

రొద మని బుధు లనిరి. నె పథ్యజన్య మయిన రొద మి టుండును. కవ 

రం అల ల md Ur న జ లణ 
రక్తము లయిన వస్త్రములు కృ ప్లర కృ వర్షముణి నున్న యనులేపన ములు, క్ల 

ర కము లగు మాల్యపులు, కర్టిస్టర కము లగు భూషణములు నుండుట నై పథ్యజ 

మయిన రౌ |ద మని బుధు అనిరి. వాచికరాొ[ దములో “భింధి ఛింధి బధాన 

ఖాద మారయ తాడయ పిబామి' ఛేదింపుము శేదింపుము కట్టుము తినుము 

చంపుము కొట్టుము ఖండింపుము దండింపుము వీని రక్తము |ణావెదను నూరెదను 
అరుగదీయుదును మొదలగు వాక్యములు వాచిక లౌద మని నాట్య వీదు 

అనిరి. 

కరుణ భేద లషణము 

వాక్యార్థా ననునంధానం నిశ్వాసో చళ్చ్వినదిర్హృ తా 

ఉపేజా కళవాసో ౬౦గనంస్కా.రాదిషు దీనా. 189 

అనుభూతానభిజ్ఞ త్వ మనవస్థిత చి శతా 

విరక్తి సర్వువిషయా సి మ్వనభిషంగతా. 140 

ఆకాశపవీవణం చేతి మాననః కరుణ; సృస్రితః 

వోకారో రోదనం [కోశ (పలాపో దీర్చ భావణమ్. 141 

దూరాహ్వాన మథా[కందో వాబికః కరుణః స్మృతః 

కరుణము మానసికము వాచికము అని శెండువిధనులు. మానసిక ము 

కేళశసంసా్కారమున గాని వస్త )ధారణమున గాని అంగసంసా్క్కారమున గానీ ఈ 

'మొదలగు వానిలో ఉపేక్ష యుండును. నిత్యము దైన్య ముండును. అనుభ 
వించిన వాని గూడ తెలియమి యుండును. చిత్త మనవస్థితముగా నుండును. 

సర్వవిషయము లందును విగ క్తి యుండును. స్నిగ్గు అంచును సంబంధము లే నట్టుం 
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డును. ఆకాశవీకణ ముండును. ఇది యంతయు మాననకరుణము. వాచికకరుణ 

ములో హో వో కారము రోదనము ఆ|కోశనము పలాపము దీర్భ భావణము 

దూరాహ్వానము ఆ|కందనము నుండును. 

పీభ త్స భదలత ణము 

రుధిరాదిషు దృేషు మనః తుభ్యతి చంచలమ్. 142 

అతో హి మానసః సద్భిః వీభత్సః మోభణః స్మృతః 

విభతి మాయతి చేంషి ముహుర్ముహ్యూతి బుద్ద్యతి. 148 
౧ యలు) (a) 

(కందత్యప కామతి చ విషీదతి చ నిందళతి 

గ 3 ర్ జే దయే [భామ్యతి (తస్యత్యాస్తే తూష్టం చ గూవాచే, 144 

యత్తతో మానసః కోభజన్మా బీభత్స ఉచ్యతే 

ఉద్వేగజో యో వీభత్సః స త్వాంగిక ఉదాహతః, 145 

వస్తా) వకుంఠనం నానాచ్చాదనం నె తకూణనం 

అస్పష్ట్రపాదపతన మవవ ర్తిత వకతా. 146 

దుతవాదా[గగమనం ఫీవనం చ ముహుర్ముహుః 

పవ మాంగిక ఉ ద్వెగజన్మా బీభత్స ఉచ్యతే. 147 

మానసవీభత్సము తోభణాత్మక మని [ప్రసిద్ది యున్నది. ర_క్షమాంసా 

దులను జూడగా మనస్సు చంచలమె తోభయు క్ష మగును. కావున వీభత్సము 

మోభణము. తోభజన్య మయిన మానసవీభత్స మి ట్లుండును. భయపడుట మ్లాని 

పొందుట 'ద్వెషపడుట ముహురుహుః మోవాపడుట _ తెలివి పొందుట 

ఆ|కందన మొనరించుట తొలగి పోవుట విషాద పడుట నిందించుట దయ పడుట 

(భ్రమించుట (తాన పడుట ఊర కుండుట దాగుట ఇత్యాదు లిం దుండును. 

ఉద్వేగజన్య మయిన వీభత్స మాంగికముగా నుండును. వస్తాగివగుంఠనము నా 

సాచ్చాదనము నె తకూణనము అన్నప్టముగా పాదముల వై పడుట అసవ_ర్హనమున 

వకముగా నుండుట ద్రుతపాద్శాగగమనము ముహుర్ముహుః ఉమ్మి వేయుట 

ఇది యాంగిక మయిన ఉద్యేగజ వీభత్సము. 

భయానక భేదలక్షణము 

దిజోవాః కాందిశీకత్వం సహవాయా'స్వెషణం ముహుః 



తృతీయాధి కారము 149 

పార్భ్వయోార్వీక్షణం పాణిపాదయోరపి కంపనం. 148 

దంశో౭౦గులీనా మభయయా చనం దంతదర్శనం 

ఏతై_ర్భయానక స్ట్ క థితస్త్వాంగి కాత్మనా. 149 

ఊరు స్తంభళ్చ వాత్కంపః స్వేదో దృ కృలతారకా 

కుమ్కో్టతా౬ ౬ఒన్యళోవశ్చ గడ్గదత్వం వివర్శ తా. 150 

విషమయస్యాపరిచ్చి త్తి రుక్తానుక్తాన భిజ్ఞ తా 

వీశై రృ్యయానకః స్వాభావికో మానస ఉచ్యతే. 151 

భయానక మాంగికము మాననము. ఇచట తదుభయ లక్షణ మున్నది. 

ఆంగికాత్మక మయిన భయానక మీ విధముగా నుండు నని తద్విదు అనిరి. 

దిజ్యోవాము కాందిశీకత మణుల మణుల సహాయాన్వేషణము పార్శ్వభాగముల 

జూచుట కరపాదముల కంపనము |నేళులు కొలికి కొనుట అభయయాచనము 

దంతదర్శనము నను నవి యాంగికములు. ఉరుస్తంభము హృాదయకంపనము 

స్వేదము (గుడ్డు తిరుగుద్భష్టి పెదవి యారుట ముఖ మెండుట గాద్గద్యము 

వై వర్ష్యము విషయము _ గుుర్తింపక పోవుట ఉక్తానుక్తానభిజ్ఞ త అనువానిచే 

మానస మయిన స్వాభావిక భయానకము గుర్తింప వచ్చును. ఇట్లు రసముల విశే 

వములు లక్షణములు నిర్హితము లయినవి, 

అధిదేవతలు 

ఏవం రసవిక లా శ్చ కథితాః స్వ స్వరూపతః 

అధిదై వత మేళేషాం భరతాదిభి రుచ్య త. 152 

రసములకు సంబంధించిన వికల్పములు స్ట స్వరూవానునారమున 

నిరూపితము లయినవి. భరతాదులు రసములకు అధిభ్ధూన 'దేవళాదులను నిర్ణ 

యించిరి. (పన్తుతము రనముల యధిదై వశరీతి నిరూపిత మగును. ఆ యా యధి 

బై వతముల యుపాసనమున నాయారస వర్ణ నమున త తదాస్వాదమున కవు 

లకు సహపృాదయులకు సామర్ధ్యవిళష ముదయించును. కావున తన్నిరూప 

రాము (పకృతము. 

శృంగారో విస్ణుదె వతో్య హాస్య: (పమథ దై వతః 

మహేందదెవ స శ | బప ౦ దదై తో వీర _స్టద్భుతొ (బహ్మ దై వతః, 158 
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రు|దాధి దె వతో రౌ దః కరుణో యమ దై వతః 

వీభత్సః కథ్యతే సద్భిః మవోకాలాధిదై వత. 154 

భయానకో ౬పి కథితః కాలదేవాధిదై వతః 

శృంగా రాదిరనములకు ఈ నిరూపించిన విధమున తదధిదై వతముల 

గుర్తింప వలను. 

1 శృంగారము విష్ణువు; లై హాస్యము-| పమథగ ణము; 

వీ వీరము--మ హేం | దుడు; 4 అద్భుతము--| బహ్మా; 

ర్ రొ దము-రుద్రుడు; 6 కరుణము-యముడు; 

7 వీభత్సము-మహోకాలుడు; 5 భయానకము.కాలుడు. 

ఇట్లా యా రనముల కధిదై వజ నీర్ణ యము సూచితము. ఇం దుప 

వత్తి నిరూపితము కా వలను, 

ఆభిరూప్యమధిష్టానం శృంగారస్య యతో భవేత్. 155 

అభిరూపోత్త మో విష్ణుః తస్మాదస్యాధిదై వతం [| 

నికటాభినయత్వం యద్దాస్యాధిపాన ముచ్యతే. 156 
| | (అ € 

తీద్నస్తి |పమదే యస్మా త్పో౭య మస్యాధిదై వం 
వీరస్య యదధిష్టానం త దైర్యమితి కణ్య తే. 157 

ధీరో మహేం [దో యన్మాత్తు సో2ఇయ మస్యాధిదై వతం 

అద్భుతస్యా వ్యధిషానం నానాశిల్చాత్శికె వ ధిః. 158 
© (sR 

|బిహ్మణః సేయ మ స్షీతి సో౭య మస్యాధిదై వతం 
రొ” దస్య యదధిఫ్టూనం కర్చు రోగ రుజాత్మకమ్. 159 

రు[దస్య చ తదస్తీతి సోఒజయ మస్యాధిదై వతం 
కరుణస్యా పవ్యధిమ్రైానం దయేతి పరిభాష్యతే. 160 

పాపం తయా యమయతి యమః సో౭స్యాధిదై వతం 

వీభత్సస్యా ప్యధిష్టానం మహాకాలో 2౬ సృగాత్శకః, 161 

(పలయే౭స్య తదస్హితి సో=య మస్యాధిదేవతా 
భయానక స్వా ప్యధిష్టాూనం వికృతాకారరూపతా, 162 

కాల దేవస్య సంవోరకాలే౭.. సతి స దేవతా 
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శృంగారమున కాభిరూప్య మధిష్థూనము. విష్ణు వభిరూపో_తముడు. 

కావున విష్ణువు శృంగారమున కధి దెవత. అభినవగుపు డు “విష్ణు త కామ దేవ” 

అనెను. వికటాభఖినయ  ముండుట హాఫ్యమున క ధిఫ్లూనము, (పమథు నం దది 

యున్నది. కావున వోన్యమునకు [వమథు డధి దై వము. వీరమునకు దయ యధి 
మానము, మ హేందుడు ధీరుడు. కావున వీరాధిదై వము. అద్భుతమునకు 

నానాళిల్వాత్మక మయిన బుద్ది. [బవ్మా కడి కలదు. (బహ అద్భుత దై వతము. 

శా దమునకు రోగరుజాత శ్రక కర్ణ యధిష్టానము. రు|దున కది కలదు. రదుడు 

రౌ దాధిద్రై వనము. కరుణాధిహైానము దయ. యముడు దయచే పాపమును నియ 

మింప జేయును. యముడు కరుణాధిదై వము. వీభత్సమున కనృగాత్మకు డయిన 

మహాోకాలు డధిష్టానము. ('పలయసమయమున మవోకాలు డట్ల వాడు. కావున 

నతడధిదై వము. భయానకమునకు వికృతాకారరూపత యధిష్రానము. సంవోర 

కాలమున కాలదేవున కది యున్నది. కావున భయానకమునకు కాలదేవు డధి 

చై వతము, 

వర్గములు 

శ్యామః శ్వేతళ్చ గారళ్ళ పీతో రక్ష శృ సంచమః. 1698 

కపోత క్చెవ నీలశ్చ కృష్ణ శ్చేతి యథా క్రమం 

యశథా౭ ధిదై వతం వర్ణ ః కొథి 58 పూర్వనూరిభిః 164 

కంగా రాదిరసములకు యథా[క్రమముగా నీ శ్యామాది వర్షము లున్న 

పని పూర్వవండితులు పలికిరి. దైవత మున్నట్లు వర్షము కల దనిరి, ఆ యా 

వర్ణ ముల సమ్మొలనమున వర్ణాంతర ముదయించును. అదియు విశిష్టమ.గా సవా 

దయ మనో హోరి. అట్లు రనస మే్చిలనమున 3 సచేత క్చేతో వోరిత్వ మున్నది, 

ఇచట నీ వేషము | వతిపాదితము కా గలదు. 

“శారమః శ్వేతళ్చ గారళ్ళ్చ పీతో రక్తశ్చ పంచమః 

కపోత శె వనీలశ్చ కృష్ణ శృతి యథా కమం'" 

ళృంగా రాది రసములకు యథా క మముగా శ్యా్రామాదివర్గము లున్నవి. 

ఆ యా రనముల యధిదై వతములకు త_ళ్షద్వర్హము లుండుట ఉపాసనావి శేషము 

నందలి |పతిభాసము. ఆ యా రసముల యభినయములో నటులు నియతవర్గరంజి 

తులె యుండ వలయుటయు బావనీయము. (గవాణ సౌకర్యమున కై రస 

దేవతా వర్షముల నిట్లు ఇఖావింప దగును. 



152 భావ | పశాశనము 

1 శృంగారము-విష్టువు -శ్యామవ ర్లము 

వి వేస్యము-- పమథ-- శ్వేత 

8 వీరము-మ హేం[ద- గొర 

4 అద్భుతము | బహ్మ పీత 

ర్ రొ దమురు[ దర కృ 

6 కరుణము-యమ-క పోత 

7 లీభత్సము---మహోాకాల----నీల 

8 భయానకము_--కాల.___క లప 

(పధానవర్ణము లేడు. వాని పరస్పరసంబంధమున నన్ని యో 

వర్ణము లుదయించును. వర్ణముల సమ్మేలనములో నానుకుల్య |పాతికూల్యము 

లున్నవి. రసముల విరుద్దావిరుద్దరీతులకు వీనికి గల సంబంధమును రసవ్చాదయులు 

నిశ్చయించి |గహింప దగును. వ్యాదయాష్టదలపద్మ వర్షరసములకు 'దేవాము 
లు £9 

నందలి షట్బ[క వర్ణరీతులకు తన్నిశ్చయము రసోపాసకుల భావనావిశేష నిళ్చ 

యము. 

శంగా రాదిరసానాం తు స్వరూపం జన్మనామనీ 

తద్వికలాాళ్ళ్చ త దూపం తద్దెవం వర్షకల్పనా. 165 

భావానామపి కృత్యం చ తత్స రూపం చ నామ చ 

సంహితో కేన మాన్లేణ తథా పానుకివ_ర్త్మనా. 166 

వ్యాసో కే నాధ్వనా చె వ నారదాభిహి తన చ 

నిర్తీ తాని యథాశా(న్హ్రం దర్శితాని య థార్జతః. 167 

ఈ (పఘట్టము నం దీ యంశములు శివాగమసంహితా మార్గమున 

వాసుకినిరూపిత మార్గమున వ్యాసమార్గ మున నారదక థితమా ర్ల్గమున ని శ్రీతము 

లయినవి. యథాశా(స్ర్రృముగానిర్జితము లయినవి. త_త్తదర్థానుసారమున నిదర్శి 

తము లయినపి. 

శృంగా రాదిరసముల స్వరూపము జనగ్రనామార్థ ము తద్విక ల్పములు 

రూపము దై వతము వర్ణరచన భావకార్య్యము భావన్వరూపము భావనామార్థ ము 

సర్వమిచట నిదర్శిత మయినది, ఇటు భావస్వరూవని రయము వరి గావ్యాము. 
- య (ae) 

ఇప్పటి కీ యంళ మీవిధముగా నుపనంవ్యాత మయినది. 
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విభావముల గు కకానుభావత్వాదులు 

రనములకు సంబంధిం చిన విభావములు ఒకొ్మకచో గుణానుభావము 

లగుటయు కలదు. చతుర్త?ధికారమున నిరూపింవ దలచిన నాయికా నాయక 

స్వరూప నీర్ణయమునకు వూ ర్వాంగనులుగా పరి గావ్యాము లగు విషయము 

లిచట | పతిపాదితము లగును. 

రసానాం యే విభావాద్యాః తే గుణాః స్యుః కదాచన 

అనుభావా అపి క్వాపి సా_త్తికాళ్ళ కదాచన. 168 

నాయికా నాయకాదీనాం వ్యాపారా ద్యను రూపతః 

గుణా భవంతి కు[తాపి స్థాయినో౭పి కదాచన, 169 

విశపాస్తేషు యే౭నుక్తా స్తేషాం రూపం |వదర్శశే 

రసములకు సంబంధించిన విభావాదులు ఒకప్పుడు గుణములు నగును, 

అశ్లే యనుభావములు సౌా_త్తికములు నొకప్పు డొకచో నకు గుణము లగును. 
ఒకప్పుడు స్థాయిభావములు కూడ నాయికానాయకాదుల వ్యావారాద్య్యాను 

రూవ్యమున నొకప్పుడు గుణము లగును. ఇట్టి విశేషముల నిదివరలో నిరూపింప 

లేదు. ఇతరులును నిరూపింప లేదు. కావున వాని స్వరూప మిచట [పదర్శిత 

మగును. ఇ ట్లనుట నీ విశీషములను సహృాదయులు సావధానముగా సంభావింప 

వలనని భావము. 

లఘు విక్రమ కారిత్వం "శౌర్య మి త్యభిధీయతే. 170 

బుద్దే ర్విరూపావసాయో వ్యవసాయ ఇతి స్మృతః 

సహసా యత్కృతం కర్మ త త్సావాన ముదీరితమ్. 171 

కస్తా9 స్తా )దిహాతస్యాపి పరమా[కమితుం మనః 

(ప్రవర్త తే ఫల[పా్తెః స పరా కమ ఈరితః. 172 

(పతపంతి యతో ద్వేష్యాః స [పతాప ఇహోచ్యతే 

(ఫౌఢిః పవృ త్తి సోత్సావో పారబ్రస్యాఫలోదయాత్. 178 

కృతిర్యా రమయత్యేవ విశ్వం సా కీర్తి రుచ్యతే 

కుల|కమాగతా సా చెత్కీ రినామ్నా _పకాళ్య తే. 174 

స్వాపదానపసృతా చే ద్యశ ఇత్యభిధీయతే 

B 20 
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యతో విశ్వస్య శమితి తస్యా ద్యశ ఇతీరితమ్. 175 

విన యో లోకమ రాదా శాస్తా” ర్రానతిలంఘనం 

దండనీతే రను మైనం నయ ఇత్యభిధియ శే. 176 

అనియుకా అపి స్వే స్వే కృత్య యత్సన్ని ధా (ప్రజాః 

(పభుత్వం తదితి (పోకృమాజ్డా సైవ భయాత్కిళా 177 

వీర్యం విచి[తమవ్య [గా (పవృ త్తి ర్యుద్దకర్శుణి 

శుండారవద్భలం యస్య దోన్లోః ఇెండః స కథ్యతే. 178 

'శాండాన్యతః సేరయతి తచ్చాండీర్య ముదావ్భాతం 

| పకర్ష భావగా జంతోః [పభావో౭భీష్టదానతః. 179 

రాబాః పరోపకా రారా లక్యంతే యత సర్వథా 

స చానుభావ ఇత్యుక్తో యేభ్యః స్ఫృవాయతే జనః. 180 

సత్త్వం జవ బల (పాణ కాయ బుద్దిషు వరే 

స మవోన త్త ఇత్యుకో థిరప ర్యాయనామకః. 151 

ఇత్యాకృ తా నియమితా; శ్రురరం సరె ర భేద్య తా 

ఏతే గుణాళ్ళ వీరన్య విభావా పత పవహి. 182 

రసవిభావములకు గుణాత్మక మయిన సంబంధ ముండుట యిచట 

నిరూపితము. ఈ [పఘట్టమున శౌర్య - వ్యవసాయ _ సాహాన -- పరా క్రమ -- 

[పతాపం (పౌఢి-కీర్తి _ యశో _ వినయ _ నయ | పభుత్వ ఆజ్ఞా "కాండ 

శాండీర్య-| పభావ-అనుభావ_మవాసత- నైర్యము లను వీఠరన విభావరూపము 

లగు పదునెనిమిది భావములకు గుణరూపత యున్నది. 

వేగముగా విగమించుట శౌర్యము. బుద్దికి విరూపావసాయమును 

వ్యవసాయ మందురు. సవాసా-- వెంటనే చేయు కర్మ సావాసము. ళస్తాం(న్ర్రృవాతు 

డయినను ఫల్మపా్రికై పరుని ఆక్రమించుటకు మనసు [పవర్తించు నేని 

పరాక్రమ మగును. శతువులు |పతపనము పొందిన (ప్రతాప మగును. ఫలము 

కలుగు వణకు సోతాహాముగా (పారంభించిన కార్యమున [పవ త్తి పౌఢి. 

విశ్వమును రమింప జేయు కృతికి కీర్తి యని పేరు. తన విశిష్ట కర్శలచే గలుగు 

నది యశము. “యతో విశ్వస్య శం ఇతి యశః” దేని వలన విశ్వమునకు శం- 
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నుఖము కలుగునో యది యశము. లోకమ ర్యాదను శాస్తాంర్ధమును లంఘింపక 

పోవుట వినయము. దండనీతి ననుష్టించుట నయము. నియుక్తులు కా కున్నను 

ఎవని సన్నిధిలో |పజలు తమ తమ కర్మ యందు | పవ ర్హింతురో యది ప్రభుత్వము. 

భయాత్మక మయిన యట్టి (వవృత్తి యాజ్ఞ యగును. యుద్దకర్మలో నవ్య[గ 

మగు విచిత్రపవృత్తి వీర్యము. భుజములకు ళుండములకు వలె బల మున్నచో 

శెండము. శెండులను | పెరణమొనరించుట శెండీర్యము. అభీష్ట పదానమున 

(పాణికి కలుగు [పకర్ష భావనము (ప్రభావము. భావము లన్నియు పరోపకారార్థ 

ముగా నున్నట్లు లషిత మగునేని యనుభావ మగును. ఇట్టివిధానమును జనులు 

కాండీంతురు. నత్త్వము జవ-బల-- పాణ-కాయ-బుద్దులలో నుండునేని మహో 

సత్త మందురు. థిరమహాన త పదములు పర్యాయములు, ఇమే నిర్వచనము 

లన్నియు నా యా పదముల యాకృతిచె నియమితము లయినవి. ఎవరును ఖేదింప 

జాలక పోవుట నైర్యము. ఇవి యన్నియు గుణములు. ఇవియే వీరవిభావములుగా 

నున్నవి. 

'రౌదస్య కరుణస్యాపి యే విభావాదయో౬భవన్ 

తదాలంబనభూతానాం కథ్యం లే "తే గుణాత్మకాః. 188 

రౌ" దమునకు కరుణమునకు సంబంధించిన విభావాదులు వాని కాలం 

బన మయిన వానికి గుణాత్మకములుగా నుండును. రోగ దమునకు సంబంధించిన 

యవజ్ఞాన్భ తాదులు కరుణమునకు సంబంధించిన విలావ వరిదేవితాదులు తదాలంబన 

భూతములకు గుణము లగుట నిరూపిత మగును. 

యస్మిన్న నై చ యద్వాక్య మర్థాసంస్పర్శి తత తః 

అన్భ తత్వం తత్ అథవా తదర్థన్య వీపర్యయః. ]54ీ 

అవట్జా సా (పకృష్టన్య య త ఛా౭జ్ఞాయమానతా 

అవజ్జా మాన సీ జ్యే. న్యక్కారో వా కిరస్మృతిః. 185 

వాచికీ గుణనిందా స్యాత్ శారీరీ తాడనాత్శికా 

పకృష్ణయో ర్వ్వయో శేకమానేనై వావమానితా,. 166 
రి త) a 

మృ_మైవ దోషమారోప్య [కోళ ఆ|కోళ ఉచ్యతే 

అనూయాదిబి రనో్యోన్యం "వేప ఆ చేప ఉచ్యతే. 187 
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"రొ దరసమున వీభావాతగ్టకము అయిన అన్ఫత- అవజ్ఞ్జ -- అవమానిత _ 

ఆ [కొళ--ఆ తే.పములు గుణరూపము లగుట యిచట నున్నది. ఒక యర్ధ మున 

నక వాక్యము వనీద్దముగా నుండగా నా వాక్య మర్రాసంస్పర్శిగా నున్నచో 

నర్థానుబంధము లేక పోయినచో ననృతత్వ మగును. (ప్రసిద్ద మగు నర్థమునకు 

విపర్యయ మున్నను అనృతత్వ మె యగును. గొప్పవాని నట్లు గుర్తింపక పోవుట 

అజ్ఞాయమానత అవజ్ఞ్జ యగును. ఉత్తముని యం ది యవజ్ఞ మానసికముగ 

నుండును. అది న్యక్కా-రము-అవమానముగ నుండును, తిరస్కారముగ నుండును, 

వాచిక మయిన యవజ్ఞ యయినచో గుణనిందచారూపముగ నుండును. శారీరక 

మయినచో తాడనాత్శక ముగ నుండును. ఇట్టవజ్ఞ మూడు విధము లని నట్లయినది, 

(పముఖులగు నిద్దరకు సమాన మగు నొక విధ మగు సమ్మాన మొనరించుట 

యవమానిత యగును. అనత్యరూపముగ దోష మారోపించి. యొలుగెత్తుట 

యా[కోళ మగును. ఒకరి నొక రనూయాదులచే కేవ మొనరించుట యా తేప 

మగును, 

|కోధ (స్రిగా భవేత్కోధ కోవ రోష పీభాగతః 

శతు మిత [పియా భృత్య పూజ్యాది మ్వేవ పంచధా. 168 

కుటిలాం (భుకుటిం ధఅ్తె జివ్యాయా లేడి సృక్విణ 

ముహు రుహు ర్షశతోషం దంతా నృటకటావయన్. [59 

శస్తా )ణ్యుద్వత తే రూవం ద్భ ప్రశ్ఫ్చోద్వీతతే భుజ” 

న తిష్టతి న చై వాస్తే విధ_త్తే కంఠగర్జితమ్. 190 

ఏవం హి వర్తతే పాయో జాత|కోధస్తు శ|త్రుషు 
(వీడా౭వన| మవదనః సజలద్నావ్చః శ్వస న్ముహుః. 191 

తూస్పిం ధ్యాయతి ని శ్చేష్టః శేతే మితకుధా రవాః 

రోషరజ్యత్కటావశ్చ స్ఫురితాధరపల్ట వః. 192 

స్ఫుర| ద్భుకుటి రల్వాంగవిక్ళతిః స్యా (త్పియోకృ్ళధథి 

9ిరఃకంపా &వికేప భర్హనాంగులితర్దనై ః. 193 

[కోధో౬భినేయో భృ త్యేషు వీకణై శృ ముహు ర్ముహుః 

విన మవదనః స్వేదస్నపితో గద్గదన్వనః, 194 

అనుత్త రో౭౬వదన్కించి త్స్పూక్య (కుద్దో విభావ్య తే 
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ఇచట | కోధము (తివిధముగా నిరూపిత మగును. అది మటణిల 

నయిదు విధము లగుటయు |పతివాదీత మగును. కోధము కోవము రోవము 

నని కోధము మూడు విధములు. ఇదియె శతు - మి|త - [పియా - భృత్య - 

పూజ్యాదుల విషయమున నున్నడై యయిదు విధము లగును. శ[తువు లందు 

[కోధము కలిగినచో సామాన్యముగా నిట్టుండుట కలదు. కుటిల |భుకుటి 

ధరించును. |భుక టి కుటిల మొనరించు నని భావము. సృక్వభాగములను నాలుకతో 

నాకును. మాటి మాటికి పెదవిని దంతములతో పట్టును. దంతములను కట కట 

పట పట మని పించును. తిళ్లముగా నాయుధములను జూచును. గర్వించి భుజ 

ములను జూచు కొనును. “జకచో నిలకడగా నుండడు. నిలబడియుండడు. 

కంఠగర్జిత మొనరించుకు. సింహానాద మొనరించును. మిత్రు లందు [(కోధము 

కలిగినచో నీ విధముగా నుండును. |వీడాభరమున వినమవదను డగును. కన్నీరు 

చెట్టును. నిశ్వసించును. ఊరక నే ధ్యానించును, ధ్యానమున లత్ష్యు ముండదు. 

ని శ్చేష్టుడుగా నుండును. శయనించును. (పియవవె |కోధము గలినచో నిట్టుండును. 

రోషమున కన్నుల నెజ్ఞగా జేయును. అధరము స్ఫురిత మొనరించును. |భుకుటి 

స్ఫురణము కల వా డగును. అల్పముగా నంగవికారము పొందును. భృత్య[కోధము 

కలిగినచో నిట్టుండును. శిరఃకంపము అడివి కేపము భర్హనము (వెలితో బెదిరిం 

చుటలు కూడి యుండును. ముహుర్ముహు ర్వీమణము లుండును. ఇట్టి విధాన 

ములతో భృత్యకోప మభినయింప వలెను. పూజ్యు నందు కోధము నీ విధముగా 

భావింప వలెను. విన మవదను డగుట స్వేదమున న్నపితు డగుట గద్గదన్వరము 

కలవా డగుట అను త్తరుడై యేమియు వలుక కుండుట మొదలగునవి పూజ్య 

(కోధ సూచకములు. 

అష్టావవస్థాః |కుద్దానాం కథ్యంతే౭| త మనీషి భిః. 195 

[పథమా నిందతి గుణాన్ ద్వితీయా పరుషం వదేత్ 

తన్నాళోపి యచింతెవ తృతీయా యా నముదాపహృాతా, 196 

చతుర్థ్యాం హననేచ్చా న్యా తృంచమ్యా మాయుధ గహ 

షష్ట్యాం నివాంతి వేగన విఘ్నురపి చ వారితః, 197 
అ టి... 

సప్తమ్యాాం నివాతస్యానృక్చాన మాం|తాపకర్త ణం 

యావతృలావధిః కోధః కె శ్చిద్విఘ్నో రసాధిత, 198 

[కుద్దః [కోధస్య కెటిల్యా ([తాణాం స్త ర్టజతి కామత; 
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(కుద్దు లయిన వాల సకేనిమీడి యవన ల+చు నని మనిషు లనిరి. 
థి 

గుణములను నిందించుటు బథమా పే రముయవచనభాామటన టు ద్వితయావస్థ. ళు 

వును నళింప జేయుట కుపొంపు చెంయనముం కృతియావస్థ. హా న నేచ్చ చతుర్ధావస్థ. 

ఆయుధ| గవాణ మయిదవ యస. విఘ్న ములచే వారణము కలిగినను వేగమున 

వానన మొనరించుట యారవ యవస్థ. పాత్రువి అ “ల్రకొానము ఆం|తాకర్ష ణము 

సప్త మావస్థ. విఘ్నవిఘాతము లేని ఫలావధికమయిన |కోధము ఆఅష్టమావస్ట. 

కుద్దుడగు. నాతడు కోధకాటల్యము వలన య ధేష్టముగా (పొణముల నేని 

పరిత్యజించును. 

కోధో రౌ చేషు భూరు"ష్ష ౩ కో ధీ రేషు కస్య లే. 199 

స్ర్రీేపుంనయోర్శిథో 6 రోము ప్రబయాదెర్టి రి కథ్య'త 

[కోధ స్పిప్ట సి వతి నర్వ[త (డద చానా మాఫలోదయాత్, £00 

కోపో౭ఒనునాధితసృదో్యో నివ రత ఫలేదయాత్ 

ఉద్దీ పె ప్రిశ్చేత్పవనేత తత్త దుద్దీపనై. ర్ముహుః. 201 

రోవః [పాయేణ సర్వ 3 శామ్య తే ల్యే వానునాధితః 

[కోధము కోపము రోషను అను వాని రూపము లిచట నున్నవి. 
రొ దము కల వారీలోే [(కొధ మధికము ధీకులలో కోపముండుట (పసిద్దము 

(స్రీ పురుషులకు [పణయారంజిముగా రోషము కలుగును. కుద్దులలో 

|కోధము ఫల ముదయించు పర్యంత ముండును. |[బతిమ లాడినచో పార్టించినచో 

ఫల ముదయింపగనె కోవము నివృ త్త మగును. ఆ యా యయుద్దీపనములచే నుద్ది 

పృమె రోషము మజణల మణుల వృద్ది పొందును. కాని యంతట అనునాధన 
మున్న చో (ప్రార్థన మున్నచో సామాన్యముగా రోమ మంతట శమించును. 

ఇక కరుణామునకు సంబంధించిన భావములం గుణము లగుట యిట్లు 

ఛావనీయము., 

విలాపః స్యాద్దుణాభ్యానపిలితం రోదనం భకత్. 202 

పరిదెవిత మేతత్సా్యాత్ రుదితం యః శ్చ గద్గదం 

ఉచైరోదనమా|కిందః కోక త్క రే సు కథ్య తె లెం 203 

నికృ షై చ విలావః స్యాన్మద్య మే సరిదేవితం 
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గుణకథనముతో గూడుకొనిన రోదనము విలొవము. గద్గదకంఠమున 

గుణాఖభ్యానముతో రోదన మున్నచో వరిదేనిత మగును, బిగ్గరగా నేడ్చుట 

యా కందనము. ఇది శోకాతిశయమున నుందు నందురు. నికృష్టు నందు విలాప 

ముండును. మధ్యము నందు వరిదేవిత ముండును. 

రుదితం త్రివిధం విద్యా దీర్హారనందార్శి భేదతః. 204 

స్ఫురదోష్టా సనిశ్యాసా సళిచ్యకంప వేవథు; 

భ్రుకుటీ కుటిలాలోకా భ వేదిర్షోోత్సరోద నే. 205 
య లథి 

ఫుల్లత్క పోలా శిశిర బాష్పరోమాం చనిర్భ రా 

నగద్గదన్వనా యేన తత్స దానందరోదనము. 208 

|పలాపో భూమివతనం బాష్ప ఢా రావి పష్టనం 

హో హే తి భావణ మందపూ ర్తి జే రుదితే భవేత్, 207 

(పాయేణ రుదితం (స్రీనౌం నీచా చె క్వాపి వా థ వేత్ 

రుదితము మూడు విధములు, ఈర్హ్యాజన్యము ఆనందజన్యము ఆర్రి 

జన్యము నని. ఈర్చ్యాజన్య మయిన రోదనమున నీ విశేషము లుండును* 

ఓష్టము చలించును. నిశ్వానము ల.౦డును. శిరఃకంపము వేపథువు నుండును. 

[భుకుటీకుటిల మయిన విలోకన ముండును. ఆనందరోదన మీ విధమున నుండును* 

కపోలములు వికసితము అగుట చల్లని బాష్పములు రోమాంచ. నిర్భరత 

గద్గదస్వనము నుండును. ఆరి జన్య మయిన చుదితము నందు [పలాపము [భూమి 

పతనము వాషృధారలు దొరలుట మ6ంవముగా వో! వో!బాషంము నుండును. సామా 

న్యముగా (స్ర్రీలకురోదన మధికము. ఒకచే విచు౯కును రోదన ముండును. 

జ జో 

రసాలంబనభూ జఆకానాం వదాస్హానాం శత సతః, ౨08 

సాధారణాః నుక భావా సే కథ 

ఆయా విధముగా రసములఅ కాలంబనభూతము లయిన పదార్థ ములకు 

సాధారణములుగా నుండు భావముల నర్టానునాగనున నిరూపింతుము. ఆ యా 

రనముల కాలంబనవీభావముగా నుండు చానీకి హూ లావణ్య సాందర్య సోకు 

మా ర్యాదులు సాధారణములుగా నుండును. జాచి నామా ర్థానుసారమున వాని 

స్వరూప నిర్దచన మునరించుట (పకృతము సముచిత మని భాపింప నగును. 
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రూపరూపము 

ఆ వేధ్యారోప్య నిఇష్య బంధనీయై రభూషితమ్. 209 

యదూషితమివాఖాతి త దూపమితి కథ్యతే 

ఇందు రూప స్వరూప నిరూపణ మున్నది. భూవణములు నాలుగు 

విధముల నున్నవి. _ఆవేధ్యములు ఆరొప్యములు నికేప్యములు బంధనీయ ములు 

నని. ఇట్టిచతుర్విధాభరణములచే భూషితము కా కున్నను భూషితముగా గన్చిం 

చుటను రూపము అందురు. “అభూవశేపి రమ్యత్వం” భూవణములు లేకున్నను 

రమ్యముగా నుండుట రూవము. ఆవెధ్యాదుల స్వరూపము నిరూపితము కా 

గలదు. 

యదూషణం రత్నమయం కేవలం పామమెవ వౌ, 210 

కర్ణ స్య కర్ణ పాశస్య తదా వెధ్య ముదావాతం 

ఇం[దచ్చందాదయో హోరా హేమనూ తాదయో౭ పి చ, 211 

పతే భూషణమారోప్యమితి విద్వద్భిరీరితం 

ముకామయాః న్వర్ణమయాః | శళోణినూ[తాంగదాదయః, 212 

ల. 9) వేయకాళ్ళ కవిభిర్భుంధసీయ ముదావాతం 

నిశేవ్యం నూపురం వాస్తాభరణాది నిగద్యతే. 918 

ఇందా వేధ్యాది భూ షమణచతుష్టయ అతణ మున్నది. ఆభరణములలో 

రత్నాలంకారములు సువశ్హాలంకారములు కలవు. రత్నములను సువర్ణ ము లందు 

కూర్చినచో సువర్గ|పత్యు ప్త రత్నాలంకారము లని మి[శాలంకారములు కలవు. 

"కేవలము రత్నమయభూషణము కాని కేవలము ప్రామభూషణము కాని కర్షము 

నకు కర్లపాశమునకు ఆవేధ్యభూషణ మగును. చెవులు ముక్కులు కుట్టి కూర్చు 

నాభరణము లా వేధ్యములు. ఇం దచ్చంద మను చేరు గలహారములు పామనూ [తా 

దులు ఆరోప్యభూషణములు. దేహమున నివి యారోపింప దగినవి. ముక్తామయ 

ములు న్వర్ల మయములు కటినూ తము లంగచాదులు కంఠవోరములు (సూత 

ములు) ౧. 9) వేయకములు ముదంగు నవి బంధనీయము లగు భూవమణములు. 

'దేపామున నా యా స్థలము అండ! బంధింప దగినవి. నూపురము వాసాభరణము 

మొదలగునవి నికేప్యము లగు భూషణము లని యందురు. దేహమున నుంచ 

దగినవి. 
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లావణ్యాదులు 

నవ్రవమానమివాభాతి యదంగం కాంతి వారిణి 

లావణ్యమితి త త్వ్చాహు; పులకం (పతిమాదిషు. 214 

యా|దూపం న్వగుణోత్క ర్టైః పదార్థమభితః స్థితం 

స్వాత్మవత్కురుకే యత్తదాభిరూవ్య ముదాహృతమ్, 215 

అన్ఫ్యూనానతిరి_కృం యచంగ (పత్యంగ సౌష్టవం 

నుళ్లిష్ట సంధిబంధం య త్తతాందర్య మితిస్మ్భృతమ్. 216 

లావణ్య మాభిరూప్యము సౌందర్య మనువాని స్వరూవలతణ మిం 

దున్నది. ఏ యంగము కాంతి జలమునందు ప్లవమానముగ భాసించునో, తరల 

తరలముగ స్పంద (వస్పందములతో నుండునో | పతిమాదుల లోని పులకముగా- 

భాయావిశవముగా స్ఫురించునో యది లావణ్య మన దగును. లావణ్య మిట్టిది, 

ఆభిరూప్య మీ విధముగ నుండును. ఏ రూపము స్వ్యగుణాతిళశయములచే పరిసర 

ముల నున్న పదార్థమును తన వలె పకాశమాన మొనరించునో యది యాభి 

రూప్య మన దగును. స్వకాంతి |ప్రసరమున పరిసరవన్తువులను (ప్రకాశింప “జేయు 

నది యా భిరూప్య మనీ భావము. అంగ (పత్యంగ సౌష్టవ మన్యూూనానతిరిక్త 

ముగా సుళ్లి ష్టసంధిబంధముగా నున్నచో నది సౌందర్య మగును. 'చేవాము నందలి 

యవయవముల కూర్పు అదిక మల్పము కొక ఎగుడు దిగుడుగా నుండక సుల్లి 

ష్టముగా నున్నచో సౌందర్యము. ఈ లమణములో అంగ [పత్యంగ పదములు 

కలవు, వాని నిరూపణ మావళ్యకము. 

అంగ ప్రత్యంగ స్వరూపము 

అంగం శిర; కటి వక, కుడిః పాదావిలీదిశం 

జంఘోరు చావు (గీవాదిః (పత్యంగ మితి కథ్య త. 217 

ఉపాంగం నాసికా నేత ధూ కపోలాధ రాదికం 

అంగ పత్యంగ సాహ చర్యమున ఉపాంగస్వరూవము నిం రున్నది. 

శిరస్సు కటి వత్షస్సు కుడి పాదములు అంగపచమునను, జంఘ ఊరువు 

శబహువు [గవ మొద లగునవి (పత్యంగ పదమునను, నాసిక చే(తము భూ 

కపోలము అధరము మొదలగునవి ఉపాంగపదమునను వ్యవవోర్యములు. 

B (21) 
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నాట్య | పధాన| గంథముల లోని అంగ పత్యంగోపాంగముల పరిగణనము విశిష్ట 

మనీ యిది సా మాన్యాత్మక మని [గహింప వలెను. 

సౌకుమార్యము 

సౌకుమార్యం (త్రిధా భిన్నం 'జ్యేష్టమధ్యాధమ కమాతీ. 218 

(పనూన పల్లవ స్ప ర్శాసహం యళ్స్య్యా త్తదు_త్తమం 

పొణిస్సర్భాద్యసవానం సౌకుమార్యం తు మధ్యమం. 919 

శితాత పాద్యనహనం సౌకుమార్యాధమం భవేత్ 

సౌకు మార్యము జ్యెష్టమధ్యమాధమ భేదమున మూడు విధములు. 

పనూనస్పర ను గాని వలవస్మర్శమును గాని సహింప జాలనిది యుతమ (| 3 క క. ద 
సౌకుమార్యము. వా_న్తస్పర్శాదులను సహింవ లేనిది మధ్యమ సౌకుమార్యము. 

నీతాతపాదులను సహింవ లేనిది అధమ సౌకుమార్యము. సౌకుమార్య (వన కిలో 

మృదుత్వము నిరూపణార్ష్హృవాము. 

మృదుత్వము 

సుఖస్పర్శత్వ "మవాహుః మృదుత్వమితి తదిషదః 290 

అన్వేతు స్సృృష్టమపి యదస్పృ్టమివ భావ్య'తే 

తదేవ మార్షవ మితి కభయంతి మనీషిణః. 2] 

“సుఖస్పర్శ ముండుట మృదుత్వము. కొందరు స్పష్ట మయిన 

నస్స్ఫృష్టముగ నున్నచో మార్టవ మని యనిరి. మృదోర్భావః మార్షవం'” 

(పసాదము 

(తిధా (పసాదో వదనే దృళోళ్చి త్తే చకథ్యతే 

లావణ్యర సనిమ్యంది స్మయమాన మివాసక్ళత్ . 999 

పులకోల్లాసిగండం య।|త్ససన్నం వదనం భవేత్ 

స| భూవి లాసలలితం సక టాతనిరీక్షణము. 299 

న్మేరతారం స్వతఃస్నిగ్గం [పసన్నం నయనం భవేక్ 

కషతజ తోపక రతం భూయో దోషానభఖి జ తా. 224 
లి (= ఆకా ణా - 

పత [త సనన ఎ, చికానాం లత ణం సముదావాత 0౦ 
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(వసాదము మూడు విధములు - వచన పనాదము దృ కృసాదము 

చిత్త పసాదము నని. |ప్రసన్నవదనము - వదన వసాద మి ట్టుండును. లావణ్య 

రసము (పసరించునట్లు నిత్యము స్మయమానముగ నున్నట్లుగా వదన ముండు 
య ౧౧ 

నేని కపోలములు పులకోల్లసితము లగునేని వదన|పసొదము నిశ్చయింప దగును. 

(భూవిలానలలితమె కటాతునిరీక్షణయుతమె సేరతారమె _స్వతఃన్నీగ్గముగా 

నున్న నయనము |వసన్ననయనము. (పనన్నచిత్తుల చిత్తము కృతజ్ఞతతో 

నుండును. ఉపకర్తృభావమున నుండును. దోషానభిజ్హముగా నుండును. ఇది 

(పసన్న చిత్తుల లక్షణము. 

ఇక ముఖ్య మయిన ముఖ రాగము త ద్భేదములు రసవినియోగము 

సూచిత మగును. 

ముఖరాగము 

శ్యామో రక్షః (పసన్నశ్చ ముఖరాగో౭పి చ (త్రిధా. 225 

శుష్యుతా్య్థాంతి పరిమూన మసృృణాధర పల్లవం 

మందనిశ్వాస మామీల|దూతతా రావలోకితమ్. 226 

యేన స్యాద్వదనం ఇ్య్యామో ముఖరాగో౭ యమీరితః 

(ప్మస్సుర త్న్వేదకణికం రోషారుణ విలోచనము. 227 

రజ్యత,_పోలయుగలం న్ఫూర్డ న్నిశ్వసితోమ్ములం 

ముఖం యత్తత రకాఖో్య ముఖరాగ;ః (పకీర్తితః, 998 

ఆవిస్మీతం స్ఫురతా్యంతి భాపమాణమివాసక్ళత్ 

[పరూఢ రాగం నయనం స్ని గ్గతా రావలోకితమ్. 999 

యత తత (వసన్నాఖ్యో ముఖరాగ ఉదాహృతః 

ముఖరాగము మూడు విధములు. శ్యామము రక్తము ప్రసన్నము 

నని. శ్యామముఖ రాగ మున వదన మీవిధముగ నుండును. కాంతి శోషము 

పొందును. నున్న నయిన యధరపల్ర వము పరివ్ష్వూాన మగును. నిశ్వాసనము మంద 

మగును. అవలోకన మామీలనమున నుండును. రూక్షము లయిన తారలతో 

నుండును. ఇట్టు వదన మున్న చో శ్య్రామముఖరాగ మందురు. ర_కముఖరాగ 
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మీ విధమున నుండును. స్వేదకణములు స్ఫురించుట లొచనము రోషాఠుణ 

మగుట కపోలయుగలము రాగయు క్త మగుట వేడి నిట్టూర్పులు స్ఫురించుట 

ర_క్తముఖరాగ రూపము. [పసన్నముఖరాగము నందు నేత మావిస్మితమె 

కాంతిస్సురణము కలదై అసకృత్ మాటలాడు చున్న ట్లుండును. రాగరూఢ 

మగును. న్నిగ్ధతారావలోకన ముండును. ఇట్లున్నచో నది |వసన్నముఖరాగ 

లతణ మగును. 

భయాన॥ సలీభల్సే కరుణే శ్యామ ఇవ్యతే. | 280 

రకో రొ చే క్వచిద్వి లే వివాదే క శ్చిదిమ్యలే 

భవెత్ససన్న ః శృంగార స్వతః సంభో గనామని. వలి] 

అద్భుశే దానవీశే చ (వణయానునయాంత రే 

శార మాదిముఖ రాగములకు రసము లందు యు క్త మయిన వినియోగ 

మిచట నున్నది. భయానక బీభత్స కరుణము అందు శ్యామము రౌ దమున 

రక్తము సముచితము. ఒకచొ వీరము నందును ర_క్తవర్ల మభిమతము. వివాద 

మున గూడ ర క్తరాగమును కొందరనిరి. నంభోగశ్ళంగారము నందు [ప్రసన్న 

ముఖరాగ మఖీష్ట్రము. అద్భుతముశందు దానవీరమునందును [పనన్న రాగమే. 
[వణయము వలని యనునయాభ్యంతర సమయమునను |పనన్న ముఖరాగ ముచి 

తము. 

మాననాదులు 

ఈ (పసంగముననె కొన్నిటి నిరూవణము సముచితము. అందు 

ముందు మాననా రూప ముచితము. 

దవై్యః స్వస్యోపభోగార్హః సత్రియా మాననా మతా. 282 

సానురాగం సవార్ష ౦ చన స్టితం వైవ సాదరం 

_ ఉచ్యతే వచనం య _త్తద్భాషామాధుర్య ముచ్యతే. 2లిలి 

చేయస్య చాపరిచ్చిత్తిః ద_త్తని వానభిజ్ఞ తా 

దదతో హర్ష వృ త్తిర్యత్స త్యాగ ఇతి కీర్తిత. విలె4 

&ణోతి దుఖం యేనైవ స కణః పరికీ ర్లితః 

ఉర్జునోతీతి య ద్దుఃఖముద్దవః పరికీ_ర్తితః, 285 



తృతీయాధీ కారము 165 

ఉత్సూ తే వార్ష మిత్యేన ఉత్సవః పరికీర్తితః 

దభ్నోతి భేదయత్యన్యాన్స దంభః పరిపఠ్యతే. £86 

సుఖ ప యోగచాతుర్యం కృ త్యేష్వాహుస్తు కెళలం 

(దవ్య [కియా గుణారీనాం వోనోపాదాన కర్మను. 287 

నూశ్యార్థావా_ప్తినిరతో ధీవ్యాపారస్తు నై_పుణం 

ఈ (పఘట్టమున మానన భాషమామాధుర్యము త్యాగలవమణములు 

ఉద్దవోత్సవములు దంభ కౌళల నై వుణములు లక్షితము లగును- తన కువభోగా 

ర్ర్హృము అయిన [దవ్యములతో సత్కార మొనరించుట సమ్మాననము మాననము 

నగును. అను రాగముతో హార్తముతో స్మితముతో సమాదరముతో పలుకుట 

ఫాషూమాధుర్యము. ఇచ్చు దానికి పరిచ్చేదము లేకుండుట ఇచ్చిన దానిని 
తెలియ కుండుట ఇచ్చు వానికి సంతోష సమృద్ది యున్నచో త్యాగ మందురు, 

దేనిచే దుఃఖమును బోగొట్టుదురో యది క్షణ మనదగును. దుఃఖమును విదలింప 

జేయునది ఉద్దవము. వార్ష ముదయింప జేయునది యుత్సవము. “దభ్య్నోతీతి 

దంభః” “దభ్నోతి ఖేదయతి" ఇతరులను ఖేద పెట్టునది దంభము. తగిన పనులలో 

సుఖముగా నాచరించు చాతుర్య ముండుట కొౌళల మగును, దవ్యగుణ [యా 

దులకు సంబంధించిన వోనోపాదాన కర్మలలో గూఢ మయిన |పయోజన|ప్రా క్రి 

కగు ధీవ్యాపారమును నై పుణ మందురు. 

అర్థః [ప్రయోజనం యస్య వ్యాపారో ౬ రా వినాక్ళతః. 288 

స సమర్శో౭ స్య తాచ్భీల్యాత్సామర్గ్యం తస్య కథ్యతే 

విలోభనమన దూపే స|దూపోత్క-రణం విదుః. 2989 

ఉల్కా౬ళని న్బవ వ్యా ఘాదిభిర్యశ్చి త్తవివ్లవః 

ఆతంకః స భవేతో౭పి |పాయః కరుణతామియాత్. 240 

ఏక నై రవ పదార్హ స్య నానారూప పకల్చనం 

వాజ్న్మనః కర్ర భి ర్య _త్తచ్చిల్స మిత్యభఖిథీయ తే, 241 

లౌకిక వెదికే చా గ్రే తథా సామయిేశే౭పి చ 

సమ్యక్సరిచయ పౌఢి రె దగ్దరమితి గీయతే. 242 

దుస్తరన్య స్వభా వేన యేన శేనాపి కర్మలకా 

మిథ్యాతరణ యో గ్యార్థకథనం స్యా త్పళారణమ్, 248 
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వవం|పకారాః కవిభి రూవ్యో భావా యభథారనమ్. 944 

ఇతి (శ్రీ శారదాతనయవిరచికే భావపకాళనే రస ఖభేదత త్పకార 

స్వరూపవనిర్ష యో నామ తృతీయో=_ ధికారః. 

ఇచట సామర్థ్యము విలోభనము ఆతంకము శిల్పము వై దగ్గరము 

[ప్రతారణము అను వాని స్వరూపప ర్యాలొచన మున్నది. ఇందు సామర్థ్యము 

నీ విధముగా గుర్తింప వలెను. అర్ధ మనునది (ప్రయోజనము. ఎవని వ్యాపారము 

[ప్రయోజన సహితముగా నుండునో యాతడు సమర్థుడు. సమర్థపదము తాచ్చీ 

ల్యార్ధమున సమర్థ మగును. (పయోజనసహితవ్యాపారమున నుండుట యని 

సామర్థ్య పదార్థము. అస దూపము నందు స దూపోత్కర్ల ణము కూర్చుట 

విలోభన మగును. ఆతంక మిట్టుండును. ఉల్యాపాత మశనిపాతము రాజు 

వ్యా ఘము మొదలగు వాని వలన గలుగు చి త్రవిప్పవమున కాతంక మని పేరు. 

ఆతంకము సామాన్యముగా కరుణరూపము పెందును. శిల్ప మిట్టుండును. 

వాజు శ్రనికర్మవి శేషములచే నాశ ప'దార్గమునకు నానారూప కల్పన మొనరించి 

నచో శిల్ప మని యందురు. వై దగ్గరము. లౌోకికార్థము నందును వై దికార్థము 

నందును సామయికార్థము లందును నమ్యక్స్చరిచయ।పౌఢి యున్నచో వ్రైదర్భ్య 

మనీ (పభఖ్యాత మమునది. (పతారణము. పకృతిసవాజముగా దు_స్తర మగు 

దాన్నికె యేది యేని కర్మ విశషమున మిథ్యాతరణయోగ్యార్గము నిరూపిం 

చుట దు_స్తర మగు, దానిని వంచనమున సుతర మని నిరూపించుట |పతారణ 

మగును. 

ఇకు గుణము లీ విధమున నిరూపితము లయినవి. ఏవం [పకారము 

లయి.న భావములను కవులు రసోచితముగా నభూ్య్యూహించుట యుక్తముగా 

నుండును. అన్నిటిని నిరూపించుట శక్యము కాదు. నిరూపితముల పరిశీలనమున 

సంపా_ప్త వివేక పాభవము కల వా రన్యములను గూడ రసోచితముగా నభ్యూ 

హించి నిరూపించుట యుక్త మని కవ్యుప దేశపర మయిన యూ వచన మిచట 

యు_కముగా నిరూపిత మయినది. 

ఇది (శ ఇారదాతనయవిరచితమెైన భావ పకాశమునందు 

భావాతోక మున రస భేదత త్పకారనిర్హయమ నెడి 

తు తీయాధికారము 



చతుర్గాధికారము 

శృంగారాలంబన నాయక నాయికాది స్వరూప నిర్ణయము 

శ్ళంగారాలంబన నాయకనాయికాది స్వరూపనిర్ణయ మను సంశకే 

తము కల యూ యధికారమున భావనీయము లగు విశేషములు బహులముగా 

గలవు. చతుర్హ పంచమాధికారములలో నిరూపింప దలచిన విషయము ల౦ దవ 

గాహానసిద్దిక యింత వజకు నిరూపిత ముపకరించును. శారదాతనయు డిందు 

శృంగారమునేె (పధానముగా (పతివాదింస దలచినాడు. అం దువవ త్తి నభిలపి.చు 

వారల కిం దది లభించును. [వేమ భేదప భేదములు శృంగారోచిత చేశ కాల 

వేపాదులు వసంతాది బుతువిలాసములు వియోగ నంయోగ విశేషములు 

నాయక రీతులు నాయికా రీతులు ఈ చతుర్ణములో సవి_న్తరముగా (పతిపాదితము 

లగును. వీని భావనా వివేక ముత్తర్మగంథమున కువకారి. పూర్వపూర్వము 

లు త్తరో తరముల కుపకరించు నట్లు నిబంధిం చిన ది వాకరశిష్యుని శారదాతనయుని 

రచనావై దగ్గ్య మిందును భాషించును. 

భోగాదినిర్యచన ము 

రసాలంబన భావానా ముకాః సాధారణా గుణాః 

సుఖేప్పవస్తే సక్వే౭పి భోగ _న్తత్సుఖసాధనమ్. 1 

భోగ స్ప వష శృంగారవిశేష ఇతి గీయతే 

భోగోవభోేగ సంభోగ శబ్దాః పర్యాయవాచకాః, fn 

సంభోగ చాపి సర్వత జంతూనాం మానసీ రతిః 

వర్తతే ముఖ్యయా వృతా యూనో రేవ సరాగయూో:. 9 

త థాప్యర్థవి శేషోఒయ మేతేషాం కథ్యతే ఫృథక్ 

భోగ్య దవో్యోవభోగొ యః స భోగ ఇతి గణ్యతే. 4 

ఉపభోగః న పవ సా న్ దేశ కాల నమేధితః 

కామాపచారః సంభోగః కామః స్ర్రీపుంసయో స్పుఖమ్. ల్ 
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సుఖ మానందనం భేద? పరస్పర విమర్హ జః 

ఉపచార స్తదానందకారకం కర్మ కథ్యతే, 6 

పూర్వాధికారమున రసాలంబనముగా నుండు భావములకు సంబంధి 

చిన సాధారణాత్మకము లగు గుణములు నిరూపితము లయినవి. అవి యన్నియు 

“సుఖేప్సవః” సుఖము పొందవలె నన్న కాంతతో నుండును. భోగ మనునది 

సుఖసాధనము. ఆయీ భోగము శృంగార వి శేష మని (ప్రఖ్యాత మయినది, 

భోగము ఉపభోగము సంభోగము అను శబ్దములు పర్యాయ పాచక ములు. 

లోకమున సర్వ| పొణులకును సంభోగమున మానసిక మయిన రతి యుండును, 

కాని రాగసహితు లయిన యువతీ యువకు అంటే |పధానముగా నుండును. 

(వ్రయసీ (ప్రియులకు సంభోగము నందు రతి యుండును. కాని త త్సంబద్ద 

మయిన యర్థవి శష మిందు వేరుగా నిరూపిత మగును. 

భోగ్య[ద్రవ్యోపభోగ మునకు భోగ మని చేరు. చేశ కాల సమెధిత 

మయిన భోగమె యుపభోగ మగును. కామోపచారమునకు సంభోగ మని 

“చేరు. (స్రీ పురుషుల సుఖము కామము. (స్తీ పురుషుల పరస్పర సమ్మృర్ణ జన్య 

మయిన యానందనం ఖీదమును సుఖ మందురు, సంభోగానందకారక మయిన 

కర్మ విశేషమును ఉపచారము అందురు. ఇట్టు భోగోవఖోగ నంభోగ పదముల 

యర్థభఖావము విశదీకృత మయినది. 

శృంగారమునే (పధానముగా జెప్పుటలొ హేతువేమి? రస్యమానత 

సర్వరసములలో సమానము కదా! 

సుఖా శయాస్తు [ప్రమదా సా సా మామోదకారకః 

యతః శృంగార ఏవై క నృస్యాదేష నువి_న్తరమ్. // 

కథ్యతే శ్వా న్త్రద్భ సేన వర్హ్శ్మనా చానుభూతితః 

స్థాయీ రత్యావ్వూ యా భావః స్వ విభా వాదివర్ణితః, 8 

శృంగారరసనామా స్యా_త్త_త్తదాలంబనా (శయీ 

నాయక పమదా భేదాః సంభోగస్య భిదా అపి. 9 

వత్యుంశే తత్స్వరూపం చ తచ్చేష్టా అపి త_త్హ్వతః 
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(స్త్రీలు సుఖమున కా(శయము. ఆ (స్ర్రీల కామోదహేతు వగునది 

శృంగార మొక్క-టి యె. ఇతరములలో వారల కా మోదము లేదు. ఇంతె 

యున్నది. కావున శృంగార మె సువి నరముగా నిరూపణీయము. ఈ శృంగార 

విస్తరము శా(స్త్రమున గోచరిచు మార్గమున నిరూపింతుము. స్వానుభవమున 

గోచరించిన విధానమునను శృంగారమును వి_స్థరింతు నని [గంథకారు డను 

చున్నాడు. అనుభవసాతికము లెన్ని యున్ననవి శా(స్త్రమార్గా మోదమున 

నున్నట్టివె యని శారదాతనయుని భావము. 

రత్యాది స్థాయిభావము న సముచితము లయిన ~ీభావాదులచే నఖి 

వృద్ది పొందిన కృంగారరన మను నామము కల దగును. త_త్తదాలంబనా[ళ 

యముగా గుండును. నాముకలు నాయకులు సంభోగమునకు నంబంధిం చిన భేద 

ములు జెప్పదగి యున్నవి. వారి స్వరూపములు చేష్టలు ఇంక నవేతతము 

లయిన విషయములు తత్త త్తళ్వానుసారమున నిరూపితము లగును. 

రః స్వరూపమాచాలై రుక్త మ|శాభిధీయతే, 10 

పరస్శర స్వసం పద్య సుఖసంవేదనాత్మికా 

యా౭నుభూతిర్మిథ నైవ రతిర్యూనో నృరాగయోః. 11 

సంపనై శ్వర్య సుఖయోర శేషగుణయు క్త యోః 

నవయావన యో శ్రాఘ్య[పకృళ్యోః శొప్టరూపయోః. 12 

నారీపురుషయోస్తు ల్వ్యా పరన్పరవిభావికా 

స్పృవోహ్వయా చిత్తవృ _త్రిః రతి రిత్యభిధియతే. 19 

రతి రిచ్చా భవే ద్యూనో రుభయ పార్థ నాత్మికా 

యూన్నో పరస్ప రావ్లోద రహో వి సంభకారి తా. 14 

నుఖాతికా మనోవృ త్రీ రతి రిత్యభిధియతే 

ఆలాప లీలోవచార చేషా దృ్భషి విలోకనె ః. 15 
A) లు 6... 

అన్యోన్యభోగ్య ధీరవ రవ (స్క్రీపుంనయో రతిః 

రన దర్శనము పరిశీలించిన (పాచీనాచార్యులు రతిస్వరూపమును 

పరిష్కరించి నిరూపించిరి. వారి భావ మిచట విశద మగును. రాగనపొతు 

B (22) 
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లయిన ప్ర్రీపురుషులకు పరస్పరము సుఖసం వెదనాత్మక మయిన యొక యను 

భూతి యుండును. ఆ యనుభూతియె రతి. వారియా సుఖసంవేదనము వార 

లకు మా(తమె గోచరించును. అది స్వసం పద్యము. రాగయుక్తు లయిన యా 

నాయికానాయకులు ఐళ్యర్య సుఖ సంపన్నులు నానాప్ధప్ శేషగుణయుక్తులు 

నవయొవనము కలవారు శ₹ాఘ్య [పకృతి కలవారు [(శష్టరూపము కలవారుగా 

నుందురు. వారిలో వారు పరస్పరము విభావముగా నుందురు. నారికి నరుడు 

విభావము. నరునకు నారి విభావము, అట్ట వారలకు సృహారూవ మగు 

చిత్తవృత్తి యుండును. అదియ రతి. వారల కా రతి యిచ్చారూస మె 

యుభయ పాభర్భనాత్మకముగా నుండును. పరస్పర మాహ్లాద మిచ్చునది రహో 

వి సంభ మిచ్చునది సుఖాత్మక మగు మనోవృ త్తి యుండును. అదియె రతి. 

స్త్రీపురుషులకు ఆలావములచే లీలోపచారములచే చేష్టలచే దృష్టి విలోకనములచే 

ననోోన్య భోగ్యబుద్ది యుదయించును. నా కామె భోగ్య నా కీతడు భోగురడు 

అని పరస్పర భోగ్య భావ ముదయించును. సీ పురుషుల. కట్టి రహోభోగ్య 

బుద్దియె రతి. 

ఇయ మంకురితా _్రుమ్లా మానా త్పల్లవితా పునః, 16 

సకోరకా |పణయతః స్నేవోత్కుసుమిళా భవేత్ 

రాగాత్సలవతీ చేయ మనురా గణ భుజ్యశే. 17 

ఈ రతి (వేమ మొదలగు నారు గుణములచే నభివృద్దిపొందుట 

యిం దున్నది. రతి సమచే నంకురిత మగును. మానమున పల్లవిత మగును. 

[పణయమున మొగ్గతొడుగును. స్నేహమున కునుమిత మగును. రాగమున 

ఫలయు క్త మగును. అనురాగమున ననుభూత మగును. కొందరు అంకురిత 

పల్లవిత కుసుమిత ఫలితత్వావస్థలనే (క్రమముగా నిన్టేశించిరి. ఇందు కొరకిత 

భోగావస్థలు రం డధికముగా నిరూపితము లయినవి. తుదకు భోగావస్థ చెప్పుట 

మధ్యలో కోరకావస్థ చెప్పుట యుచితముగా నున్నది. వృత మంకురిత మయి 

నది మొదలుగా ఫలభోగావస్థాపర్యంత మారు విధముల [కమవికాసము కల 

దనుట లోక|పసిద్దము. [వేమ మాన [ప్రణయ స్నేహ రాగ అనురాగములు 

పర్యాయములుగా భాసించినను వాని స్వరూపగత మయిన విశేష మిం దున్నట్లు 
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ఇక (పేమాదుల న్వరూపగత మయిన విశేషము విస్తరముగా నిచట 

నిరూపిత మగును. 

(పేమలక్షణము 

“ఇ* శద్దవాచో్యో మదనో మాతి యత (పకర్ష తః 

త ళ్చేమ తదధిష్టూనం రతి ర్యూనోః పరస్పరమ్. 18 

పరస్పరా[శయఘనం నిరూఢం భావబంధనం 

యచేకాపాయతో౬పాయి త| క్పే మేతి నిగద్య తే. 19 

ఇదం త దితి సంకలో యయోర్నక్వాపి దృశ్య'త 

తద్భావబంధన మితి కథయంతి మనీషిరాః. 20 

ఏత త్చేమ రతిం పుస్యుత్తెర్వి భావాదిభిఃపునః 

యద క్లిప్టం విగా హేత కాటిల్యం |పీతికారకమ్. బి] 

తదేవ (పేమ కౌటిల్యం యత్సా్వాతం [త్యం మిథః |పియం 

స్వాతం[త్యం తద్యదన్యస్య మనోరథ నిరోధమ్. వేడ 

(పేమ శచ్దినిర్వచన మిచట నున్నది. [పమ పదమున (ప ఇమ అను 

మూడు వర్ణము లున్నవి. ఇ వర్ణ మునకు మదను డని యర్థము. (పకర్ష ముగా 

మదను డిమిడి యుండుట (బమపదార్గము, యువకులకు పరస్పరము కల రతి 

(పేమాధిస్టానము. పరస్పరా శయఘనముగా యువకులకు భావబంధనము నిరూ 

ఢముగా నుండగా వారిలో నొకరు గతించినచో గతించునది యగు నేని దాని 

[వమ యని యందురు. (పేమ కల యువకులకు “ఇది యది” యను సంకల్ప 

మెచటను నుండదు. అట్టి రీతిని భావబంధన మని మనీషు లందురు. ఈ [పమ 

విభావాదులచే రతని పోషించును. అవ్వు డట్టి [పేమ పీతికారక మగు కాటి 

ల్యము న కవ ముగా నవగాహించును. (శమ కెటల్యము రమ్యము, ఒకరి 

స్వాతం(త్రము వేరొకరి కఖీష్టముగా నుండును. స్వాతం త మనునది యితరుని 

మనోరథ నిరోధవరూపము. నాయిక తన మనోకథము నిరోధించినను నాయకు 

డిష్టపడును. నాయకుడు తన మనోరథము నిరోధించినను .నాయిక యిష్ట పడును. 

ఇట్లీ (పేమ భావబంధనమును (పేమ కౌటిల్యము కూర్చినదై రాణించును. 
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మాన లక్షణము 

స పవమాన ఇత్యుకో మనోరథనిరోధనం 

మా నేతి వీవృయా రోధో మాన ఇత్యుచ్యతే బుధైః. 28 

ఈర్ష్యా [పణయరో ధేన మాన; (స్రుపుంనయోర్ష్విధా 

సపత్నీ దర్శన స్పర్శ శవణానవాతా స్ట్రా. బి 

ఈరార (స్త్రీణాం తయా రోధ ఈ-ర్హ్యామాన ఉదావాతః 
యి యి 

మాన్య తే (పేయసా యేన య|త్పియశ్వేన మన్యతే. బర్ 

మనుతే యో మిమీకే యశ్చ హి మానః (పేకీ ర్రితః 

మనోరథ నిరోధనమ.నకు మానమని వ్యవహార మున్నది. మా 
వలదు. న = వద్దు అని రెండు పర్యాయములు మనోరథమునకు రోధము 
అడ్డు కలుగ జేయుట యుండును గావున “మాన'"మని వ్యవవారించుటను బుధు 

లంగీకరించిరి. (స్త్రీపురుషులకు మానము "రెండు విధములు. ఈర్ష్యవలన గలుగు 
మానము ఈర్హ్య్యమానము. [పణయ నిరోధనమున గలుగు మానము [పణయ 
మానము. ఈర్ష్యవలనను మనోరథనిరోధనము గలుగుట పసిద్దమె. (స్త్రీలు నపత్నీ 
దర్శనమును స్పర్శ్గనమును |శవణమును నహింప నందున ఈర్ష్య స్థిర మగును. 
ఆ యీర్ష్య్యచే మనోరథనిరోధ మేర్పడును. అప్పు డది యీర్ర్యామాన మగును. 
[పియునిచే మానిశ మగుటచే, (పియముగా నిష్టముగా సంభావిత మగుటచ్చే, 
నిత్యము తలచుటచే, ఉచ్చావచముల విల.చుటచే మాన మన్న వ్యపదేశము 
వ్యవవోరము యుక్త మని (పకీర్తిత చుయినది. మాన్యతే మన్యతే మనుతే 
మిమీతే అను మానవద వ్యుతృత్తులను భావించునది. 

(పణయలకణము 

ఉవచారై ర్శిథో యూనో ర్యద్భాహ్యాభ్యంతరాఖి ధ్రై 8. 26 

మాన పకర్ష |పభవ రోషోస్వాద కషాయితం 

(పేమ నీతం (పకర్షం చేత్స పవ _(పణయః స్తతః, 2! 

యే నెర్హ్యాను [పసాదః న్యాత్ళా వభీష్టార్ధానుకూలతః 

[వియేణ న విధీయేత స మాన [పణయాత్మ కే. 28 

అయం (పణయమానన్తు వర్ణనీయో ద్వయోరపి 
ఈర్ష్యామానస్తు కవిఖి ర్యోపితా "మేవ నర్ష్యతే. 29 
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న పుంసాం యది వర్యత వేరస్యాయివ కల్పతే 

స్వతో౭_ పి కుటిలం [వమ కిము మానాన్వయే నతి. 80 

[శుయసీ| పియులకు బాహో్యోపచారములచే నాభ్యాంతరోపచార 

విశీమములచే (పేమ (వకర్ష కలది యగును. అది మాన పకర్ణ ము వలన గలిగిన 

రోషమున తదాసా(దమున కషాూామయిత మగును. ఇటు | పొప|పకర మయిన వ్ షై చమ న 
(పేమ |పణయపదమున వ్యవవహాత మగును. [పణయ మున్నచో నీర్యాసమ 

యము లందు [పసాదము నులభ మగును. అభీష్టా ర్థానుకూల్యము వలన [పియుడు 

(పియా పసాదన మాచరించును. [వేయసీ[పియులు నమాన పణయము కలవారు 

కావున సర్వము సంగత మగును. అభీష్ట సంగమ లాభమునకై |పియ యీర్య 

విడనాడి ప్రసన్న యగును. (పియుడును సంగమార్ధి కావున వెంటనే [పియా 

|పసాదన మొనరించును, ఇట్ల యో [పణయమానమును పేయీ! పియుల 

ఖగ - ఇ + క్ B కిద్దరకును వర్ష నీయ మె. ఈర్ర్యామానమును కవులు (స్రులకే వర్షించు చున్నారు, 

అది యుకముగానే న్నది, ఈర్ర్యామానము పురుషులకు వర్ణించుట 

యుచితము కాదు. అది వై_రన్య మా పాడంచుకు. అసలే (చేమ కుటిలము. ఇక 

మానసంబంధ మున్నచో నేమి చెప్పదగును ? కావున ఈర్హా్టమానము (స్ర్రీలకే 

వర్ణింప వలెను, 

స్నెహలకణము 

నసో యద్ద) వార త్వం విషయేషు మమత్వతా 

భయ శంకావసానాత్మా స పవ స్నేహ ఉచ్యతే. 8| 

ద్విధా (దేవః స్వాన్ఫనసో దర్శనా త్స్సర్శనా దపి 

జతువ ద్వహ్నిసంస్పర్శా దర్శనా చ్చం|దకాంతవత్. ల 

ఆర్ష "తా శిలిరత్వం యత్స ర్వావస్త్రాను మాననం 

ద్విధా భవెత్స చ న్నేవాః కృ తిమాక్ళు తిమాత్శకః. 88 

సోపాధిః కృతిమః స్నేహోే నిరుపాధి రకృతిమః 

ఉపాధా వినివృ శే తు తజ్జనోర నివివ ర తే. బ్రో 
—0 యి అవ 

స్నేవాః స్వభావజో యావద్ది వ్యభావీ భవిష్యతి 

శంకా స్యా త్క్చత కే త తృద్వి[ కియా న్వే వశాల్శికా. 95 
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స్వాభావికే భయం తత్తద్విమయాదేః |పమాదతః 
—-—0 

పకాాశయః స చ క్వాపి క్వాపి స్యా దుభయా[ళయః. 86 

౬ 

పకా శయ స్తిర్య గ” దౌ మర్త్యాదావుభయా శయ; 

ఆ|శయా ద్వాసనాతశ్వ జాయంతే తత తత తు. 87 

పకా శయో వాసనాతో ద్వా్యాశయో హేతుథిర్భవేత్ 

మనస్ఫునకుగల.గు | దవీభావము ఆర్ద్రత యనునది విషయము లందలి 

మమతాభిమానము. “ఇది నాది. ఇది నాకు అను మమత్వమె యా యార్డ త, 

ఇది భయావసానాత్శకము కంకావసానాత్మకము. శంకా భయము లున్న చో మమత్వ 

ముదయింవదు. ఇట్ట యీ మమశ్వమునకు స్నేవా మని వ్యవహారము. మనస్సునకు 

గలుగు (దవము రెండు విధముల నుండుము. దర్శనమున గలుగు (ద్రవము, స్పర్శన 

మునగలుగు (దవము అని, వహ్ని సంస్పర్శమున లక్క వల [దవించుట, చంద 

దర్భ్శనమున చం దకాంతమాణిక్యమువలె [(దవించుట ఇందు నిదర్శనముగ సంగా 

వ్యాము. సర్వావస్థలలో మానస మయిన యీ యౌార్డఫత _ శిశిరత్వము 
బె విధమున (గావ్యూము. 

ఆ స్నేహము లెడు విధములు. కృతిమ స్నేహము అక్చ]తిమ 

'స్నేవాము నని. కృతిమస్నే వాము సోపాధిక ము. అకృతిమస్నేహము నిరుపా 

ధికము. ఉపాధి నళించినచో తజ్జన్ట మగు నడియు నశించును. అకృతీమ మయిన 

స్వభావజన్య మగు 'స్నేవాము యావద్ద ) వ్య భావిగా నుండును. ఆ (దవ్య మెంతవటి 

కుండునో యది యంత వణ కుండును. కృతకస్నేవాము నందు ఆ యా వికి 
యాన్వేమణరూప మయిన శంక యుదబుంచును. అకృ |తిమ మమున స్నేహమున 

ఆ యా విషయముల (పమాదమున భయము కలుగు చుండును. 

ఆ స్నేవా మొకచో 'సేకాాశయముగా నుండును. వేరొకచో నుభ 
యా(శయముగా నుండును. తిర్యగాదులలో నది యేక్శాశయము. మర్యాదు 
లలో నది యుభయా శయము. ఆయా స్థలములందు స్నేవారీతులు ఆ, శయమున 
గలుగుటయు సంస్కారవిశమమున గలుగుటయు నున్నది. పఏకాశయస్నే వాము 
సంస్కార విశేషమున గలుగుటయు ఇభయాళయస్నేవాము పేతువిశేషమున 
గలుగుటయు (గావ్యాము. ఇట్లు కృ|తీమాక్ళ|తిమ స్నవాస్యరూవము తదా 

(శయము నిరూపిత మయినది. 
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స్నేవామున |పౌఢ మధ్య మంద భేదముల , స్థిర గత్వర నశ్వర 

భేదములు కలవు. వాని స్వరూప మిట్లుండును, 

(పొఢాది భేదములు 

స తు స్నేవా(స్త్రిధా (పౌఢ మధ్య మంద పిభాగతః. 88 

విదేశస్టే మృశతేవాపి దుర్చలే |పతివెేగిని థ “లి 
ధర్మిణః క్లేశకారీ యః స పౌఢః స్నేహా ఉచ్యతే. 89 

త తద్వి యో గజం దుఃఖం తాద్భశం [పతియోగినా 

అనుభూయాతివృ త్త శృళ్సే హో మధ్యః (పకీర్తితః. 40 

తదాత్వవ్యసనావ_త్తి మా[తకో మంద ఉచ్యతే 

ఆ స్నేహము [పౌఢము మధ్యము మందము నని మూడు విధములు. 

(పియుడు విదేశగతు డయినను గతించినను దుర్చలు డమునను (వతి వగియయి 

నను "న్నవహాము కలవానికి కైళకారియగు స్నృవాము పౌఢస్నవాము. ఆయా 

వియోగజన్య మయిన దుఃఖమును |పతియోగి విధానమున ననుభవించిన 

పిమ్మట నాస్నేహము తగ్గిపోవునేని యది మధ్యమ స్నెహము. తత్సమయమున 

వ్యసనాప త్తి మాతముగ నుండు స్నేవాము మందస్నెహమగును. 

స్థిరాదివిశేషములు 

స్థిరశ్చ గత్వర శ్చేతి నళ్వరశ్చేతి స |త్రిధా. 41 

ఉత్తమే మధ్యమే నీచే త త్రత్మార్యవశా దృవెత్ 

ఉ_త్తమే వృద్ద్ధిమ భ్యేతి నోవకారా నెపేక్షతే, 42 

ఉపకారం న జానాతి న స్నేవాః స్తిర ఉగగతే 
థి ౬ 

బహూపకార|పభవ ఉవకారా న పేథతె. 49 

మధ్యమే వర్ణితః కించి త్స స్నేహో గత్వరో భవేత్ 

దోవశవణమా| కణ పౌమనస్యం విపోయ యః. 44 

(పాతికూల్యే |పవర్తేత స స్నేహో నళ్వరో భవేత్ 

నీచాదా వస్థిరః [ప్రాయః స్నేహోే జ్యాయసి తు స్థిరః. 45 

ఏవం పు[తకల|తాదెె పి తాదావపి దృళ్యతాం 
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స్నవాము మూడు విధములు - స్థిరము గత్వరము నశ్వరము నని. 

ఉ_త్తము నందు స్థిరము; స్నేహము స్థిరముగా నుండును. మధ్యము నందు 

గత్వరము; గతిస్వభావమున నుండును, నీచు నందు నళ్వరము; నాశన్వభావమున 

నుండును. స్టిరాది "న్ని వాములు ఉ_తమాదు లందు తత్తతా్కార్యవళమున 

నుండును. 

ఉ_త్తము నందు స్నేహము వృద్ది పొందును. ఉపకారముల న చేషింపదు, 
ఉత్తముడు తా నొనరించిన యుపకారమ.ను గుర్తింపడు. ఇట్టిది స్టిర్స్న వాము, 

మధ్యము నందలి గత్వరస్నెవాము బహూవకార |పభవము. ఇతరులు నానావిధము 

లగు నుపకారముల నొనర్చగా మధ్యము డిట్టి "స్నేహము కలవా డగును 

ఇది గత్వరము, కొొంతగా నువకారముల వలన వృద్ధి పొందును గాన గత్వరము. 

నీచు నందలి నళ్వర స్నేవిము దోష శవణ మా|తమున సౌమనప్యము విడనాడి 

(పాతికూల్యమునందు [వవర్తించును అది నశ్వరస్నేపహాము. నీచాదులలో నిది 

సామాన్యగా నస్థిరము, ఉత్తముని యందు స్థిరము. ఈ విధముగనె పు తీకల శ్రాదు 

లలో పి తాదులలో పరిశీలించునది. 

ఇక స్నేవామె రాగముగా నగుట నిరూపిత మగును. రాగము 
నందలి భేదములు అనురాగస్వరూపము (పసంగ్యపా_వ్రము. 

ఆ ప న పవ చే దుణ [దవ్య దేశ కాలాదిఖి రది. 46 

రజ్యతే దీవ్య తే చికే న రాగ ఇతి కథ్య అ 

సుఖదుఃఖాత్మకం భోగ్యం నసుఖక్వేనాభఖిమన్యతే. 47 

యేన రాగ స ఇత్యుకూ రంజనా ద్విషయాత్శనో ః 

ఇట్లు నిరూపిత నుయిన స్నేవామె గుణ (ద్రవ్య చేశ కాలాదుల 

గూడినదై వ్యాదయమున రాజిత మగు నేని చిత్తమున దీపిత మగు నేని 
రాగము అనువిరు కల దగును. స్నేవాము రాగసంప త్తి కల దగును. సుఖదుః 

ఖాత్చకముగా నున్న భోగ్యమును నుఖముగనె యభిమానిందినచో రాగ మని 

వ్యవవ్శాత మగును. రాగమున విషయరూోముగా నాయికా నాయకుల నిది 

రంజింప జేయును గావున రాగ మగును. 

నీలీ కుసుంభ మంజిషూ రాగావమేేన స 1తిధా. 48 

ఇాలితో యస్తు నావైతి యళ్చ నాతీవ ళోభతే 
నీలీ రాగ స్స ఏవేతి కథతో -రాగవేరిభిః, 49 
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యో౬వెతి జాలితః &ి|పమధ్యతం 'యో౭పి శోభతే 

కుసుంభరాగ ఏవై వ ఇతి విద్వద్భి రీరితః. 0 

అతీవ శోభతే యన్తు నావైతి జాలితో౭_పి నన్ 

స ఏవ కవిభిః సర్వై ర్శంజిఫ్లారాగ ఉచ్యశే. ర్! 
6... అ 

జ్యేషమో మంజిషారాగః స్యా న్నీలీ రాగ న్తు మధ్యమః 
అ అ క 

కుసుంభరాగః కవిఖిః అధమ; పరికీ ర్రితః. 59 

రాగాపమ్యమున రాగము మూడు విధములు--నీలీరాగము కునుంభ 

రాగము మంజిష్లా రాగము నని. నీలీ రాగము-జాలిత మయినను పోదు. అయినను 

థఛోభింపదు. అట్టిది నీలీరాగ మని రాగవేదు లందురు. కునుంభరాగము-_జాలిత 

మయినచో పోవును. త్వరగా పోవును. కంటి కది శోభగా కన్చించును. అది 

కుసుంభరాగ మని విద్వాంను అనిరి. మంజిషస్టైారాగము- అత్యంతము శోభాయ 

మానముగా నుండును. జాలిత మయినను పోదు. అది మంజిష్టారాగనుని సర్వ 

కవు లనిరి. వీనిలో మంజిష్టా రాగము “జ్యష్టము, నీలీ రాగము మధ్యమము, కుసుంభ 

రాగ మధమము. ఇట్లు కవులు కీర్శించిరి. ఈ నిల్యాదిరాగముల సామ్యమున 

రతిరాగ స్వరూపములను గుర్తింప వచ్చును. 

రాగో౭నువృతో2-విచ్చిన్న మనురాగ ఉదావ్చాతః 
అనురూపో2థవా రాగ ఇతివా నిర్ణ యో భవేత్. ర్లి 

సతు పాయ స్వ సంవేద్యో యూనో రన్యోన్యర క్తిమా 

అన్య తై పష (ప్రయు ఉ్యత గాణవృ త్తి వ్యపా[శయాత్, ర్శీ 

రాగ మవిచ్చిన్నముగా ననువృత్త మయినచో ననురాగ మందురు. 

అనురూప మగు రాగము గావున అనురాగ మను నిర్ణ యమును యుక్తము. 

అనురాగము యువభావుల యనో్యన్యర క్రిమ. సామాన్యముగా నిది స్వసంవే 

ద్యము. అనుభవ కగమ్యము. గేణవృ త్తి నా(శయించి యా యనురాగ 

పదము నన్యము లందు నువయోగింతురు. ముఖ్యవృ త్రి ననుసరించి తరుణీ 

తరుణుల యన్యోన్యర క్రిమనె యీ పడమున జెప్పనగును. 

పే | పేమాదయో భావా! శృంగారలంబ నా శయాః 

భట్టాభినవగుప్తార్య పాటై వపకాశితాః. ర్ర్ 

B (23) 
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అథాయ౭౦ వర్శ్మనా తేషూం శృంగారో౭_పి (వదర్శ్య త 

రమ్య దేశ కలా కాల వేష భోగాది సేవనై 8. 56 

[వమోదాత్యా రతినై)వ యూ నోరన్యోన్యర క్త యోః 

|పకృవ్యమాణః శృంగారో మధు రాంగవిచేషి ౩ ః. ర్ 
రం 

శృంగారాలంబనా| శయముగా నున్న (సేమాదిభావము లన్నియు నీ 

భావమునచె |శీమదఖినవగు ప్పపాదులచే (పదర్శితము అయినవి. భట్టాభినవ 

గు వ్లులు నిర్ణయించిననె |బామాణికముగా స్వీకరింప దగును. ఇశ్తు యభినవ 

పాదులు నిశ్చయించి నందున నిచటి యీ భావము [పమాణముగ స్వీకార్య మని 

భావము. శీమదభినవుల మార్గమునె యనునరించి యీ శళృంగారమును |పదర్శిత 

మగును. రమ్యము లగు చేశ కాల కలా వేవ భోగాదుల సేవనమున, అనో్టన్యాను 

ర క్తులగు యువకులకు (పమోదాత్శక మయిన రతి యుదయించును. అదియె 

మధురాంగవిచేష్టితములచే (పకృష్యమాణమై శృంగార మగును. ఇట్టి యీ 

శృంగారభావనిర్ల యమున (శ్రిమదభినవగు ప్రభావమును స్పష్టముగా గుర్తించు 

టకు అభినవభామ్యముతో నున్న నా నాట్యవేదము నందలి రసభారతి నాటకమీ 

మాంస యను భాగము చూడ దగును. 

ఇటుె శృంగారోచితము లయిన దేశ కలా కాల వేషములను తత్త 

త్సమయ చెప్పావి శేషములను నిరూపింపవలసి యున్నది. 

శృంగారోచిత దేశాదులు 

వేలారామ సరిచ్చెల పురరాష్టా9ంబు రాళశయః 

కాంతా రా శమ వార్మారది రైళాః కవిభి రీరిశాః. 68 

కలా సంగీతవిద్యాదిః పరస్తాత్సాపి వక్ష్యుతే 
ఎవి లి 

కాలోపతు దివా రాత్రి చం దార్కా_నృ్రమయాదయః, 59 

వేమో౭.లంకారయు క్రి స్యాద్ద్వయోర్లాతికు లా[శయా 
అటి a రు 

ఉద్యానయా తా మదిరా వారి కలి రతోత్సవాః, 60 

వి పలంభో వివావాశ్చ చేష్టా భావ్యో; (పకీ_ర్రితాః 

ఆభ్యంత రాళ్ళ వథ్యుంతే రకా రకా సముత్తితాః. 61 

సరితః పులినం వేలా కాంతారారామ భూధరాః 

లతా గృహాణి చితాణి శయ్యాః కిసలయాచితా;ః, 62 
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దివావివోర చేశాః స్యుః పార్మ్య |పాసాద భూమయః 

మంటపో భవనం గర్భగ్భ వాం వాసగ్భహోణి చ. 68 

సంగీతశాలా వారాంతఃపురికా భవనాని చ 

నిశా వివోర దేశాః స్యుః సంభోగ గామమా శితాః. 64 

ఉద్యానయా। తొ సలిల కీడా పుష్పూపచాయికా 

ద్యూతాదయో దివాచేష్టా నిశాసు మదిరాదయః. 65 

కావ్యమున శృంగారమును సముచితముగా నిబంధింప దలచు కవు లీ 

యువదేశమును సావధానముగా స్వీకరింప వలెను. ళృంగారోచితము లయిన 

దేశములను కవు లీ విధముగా నంశేతించిరి. సము | దతీరము--ఉద్యానము--నది 

భాగము కె లపరిసరము __ పుర పదేశము--రాష్ట 9 భవనము-- అంబు రాళి._కాంతా 

రము--ఆ|శమము---వా ర్భ్యాదులు అను దశకము శృంగారో చిత దేళను. 

సంగీతవిద్యాదికము కలా పదమున జెప్పదగినది యు _త్తర్మగంథమున నిరూపితము 

కా గలదు. శృంగారొచితకాల మీ విధమున నున్నది, వనంతాదిబుతువు-వగటి 

సమయము. రా తినమయము-చం|దా_స్హమయము- సూ ర్వా _స్థమయాదులు. 

ఇది యువలతణముగా చం|ధోదయము-.నూర్యోదయమును (గాహ్యము. ఇచట 

కాల మేడు విధములుగా సంశేతిత మగుట పరి గాహ్యము. శృంగారో చిత వేష 

మీ విధమున నుండును. నాయికా నాయకుల జాతి కులా[ శయ మయిన అలంకార 

యోగము వేషము. శృంగారోచిత జావ్యూచేష్టా [ప్రకార మి ట్లుండును. ఉద్యాన 

యా త-_మది రాపాన ము-జల కేళి- రతోత్సవము - వి పలంభము - వివాహము 

అనునవి జాహ్యూచెష్ట లనిరి. రక్తా ర_క్షనవుత్టిశవు లయిన ఆభ్యంతర చేష్టా విశేష 

ములు నిరూపితములు కాగలవు. 

_పేయసీ| పియుల దివావిహపోరదేశము లీ విధముగా నుండును. నది 

పరిసరములు - పులిన పదేశములు-- సాగరతీరము - కాంతా రారామభూధరములు- 

చి|తములయిన ల తాగ్భ హవములు-కిసలయాం చితములయినశయ్యలు- ఇట్లవి దివా 

విహార దెశములు-హర్మ వ[పొసాదభూములు_మంటపము - భవనము-గర్భగ్భహము- 

వానగ్భహములు - సంగీతశాల - వేళ్యాంతః పురము- భవనములు నిశాషిహారదెళశ 

ములు. ఇవి సంభోగ పై| క్రియావి శేషములఃక?| శయములు. ఉద్యానయౌా త్ర- సలిల 

(కీడ =పుప్పాపిచయము -ద్యూూతాదులు ధివా చేష్ట లని, మదిరాదులు నిశాచేష్ట 

లని (గహింప దగును, 
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చేష్టాః స్యు ర్నాయకాదినాం అభిసారాః పసృథకృృథక్ 

యదా విశేష్యత దేశః కాలత త్తద్గుణాదిభిః. 66 

రసో౭౬భిధియతే తత తన్నామ్నా రసకోవి దెః 
గుణ (దవ్య | కియా భేదాత్స విశేషము స్త్రి ధా భవేత్, గ్ర 

నాయికా నాయకులకు వేరువేరుగా చేష్ట లభిసారములు నుండును. 

అవి యన్నియు కాలముచే గుశాదుఎచే దేశముచే విశేషిత మబమినపుడు కలుగును, 

అటి నలము లందు శృంగారరసము తన్నామసంకేతముననె వ్యవవ్శాత మగు 
ల (6 

నని రసకోవిదు లనిరి, దేశము వి శేషిత మగుట గుణ [దవ్య [కియా ఛేదమున 

(తివిధముగా నుండును. అట్లు కాలమునకు సంబంధించిన గుణ దవ్య [కియా విక 

వము లిచట [పతీపాదితము లగును. 

చం దికా కోకిలాలాపో వాంస సారస నివ్వనః 

_భమద్భమరికా గీతం గంధాః సర్వసుఖావహోః, 68 

"కేకారావాదయః కాలగుణాః కవిఖి రీరితాః 

చందనాని సుగంధిని మృదులా చ శిలాతలీ. 69 

చంపకాళోక పున్నాగ చూతాః కురవకాదయః 

బట్ట స కం 70 (వవాలపువృభరిత లతికా మర్తీకాదయః., 

భవనాదీని రమ్యాణి శయనాని మ దూని చ 

పామరత్నమయీా భూషూ పుష్పాణి నురఖిణి చ. Ti 

మృదూని చ దుకూలాని స్వాదూని సలిలాని చ 

ఇత్యాదయో విభావ్యం తే (దవ్యాణీతి మనీషిభిః. 72 

ఉద్యానయా ళా శ|కార్చా మదిరాపాన కేలయః 

రతోత్సవోపవో రాళ్ళ వ్యాపా రాశ్చాలంకృ్ళ తె. 78 

చెప్టి తా న్యేవమాదీని (కి యేతి పరిభామ్య తే 

దెళవిశేష పౌాతువు లగు కాల గుణ ద్రవ్య [కియల స్వరూప నంకేత 

మిం దున్నది. కాలగుణము లీ విధముగా నుండు నని కవులు నిరూపించిరి. 
చందిక కోకిలాలాపము హంనధ్వని సారనధ్వని (భమించు తుమ్మెదల గీతము 
సర్వసుభావపాము లయిన గంధములు మయూరముల కేకారావములు. (దవ్యము 
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లీ విధముగా నుండు ననిరి. పరిమల యుక్తము లయిన చందనములు మృదుల 

మయిన శిలాతలము చంపకాళోక పున్నాగ చూతములు కురవకాదులు |పవా 

లములతో పుష్పములతో గూడు కొనిన మల్లీ కాది అతలు రమ్యము లయిన భవ 

నాదులు మృదువుగా నుండు శయనములు హేమమయ రత్నమయ భూవలు 

సురభిపుషృుములు మృదుదుకూలమ.లు మధురజలములు మొదలగునవి. [కియా 

విశేషము లీ విధముగ నుండును. ఉద్యానయా త్ర దేవేం దపూజ మదిరాపాన 

కేలీవిశషములు రతోత్సవోవపహోరములు అలంకారవ్యాపారములు ఈ మొదలగు 

చేష్టితములు [కియ లగు నని పరిభాషించిరి 

కాలనియమానుసారముగా నాయా బుతువులలో రాగదీపనము 

లగు విశేషములను రసోత్కర్ష కారణములుగా గుర్తించుట యుక్తము. వసంతాది 

బుతువులలో రాగదీపనము లీ విధమున నున్నవి. 

గంధాః సురథయో వాతా _నరవః కునుమాచిశాః. 74 

(భమరాః కోకిలా హర్మ్యం మృద్వీ శయ్యా సురానవః 

ఇత్యాదయో విభావాః స్యుర్వసం త రాగదివనాః, 75 

వసంతర్తువు నందు పరీమలములు సురభివాతములు కునుమాంచితము 
లయిన తరువులు తు మెదలు కోకిలములు మంచి భవనము మృదుల శయ్య 

సురాసవము మొదలగు విభావములు వసంతమున రాగదిపనములు. 

ఉద్యాన సలిల కీడా ఇాయౌాః కిసలయా న్లరాః 

పలా లవంగ కర్పూర హిమాంభళ్చందనాదయః. "76 

లతాగ్భవోణి చిళాణి పురాణాశ్చెవ శీధవః 

ధా రాగ్భ హం హిమగ్భుహం మృణాల మణికుటి మె. 77 టబ 

ఫుల్ల కినర కల్తార పాట లేందీవ రాదయః 

ముక్తాగుణవతీ భూషాూ వాసో గ రికరూపితమ్, 78 

ఇ త్యాదయః న్యుః సంసృష్టా [గీ మ్మే రాగ పదివనాః 

[గీ మృబుతువు నం దీ విశేషములు రాగ పదీపనములుగా (పసిద్దములు. 
ఉద్యానవన విహారము జల[కీడ కిసాలయముంచే నా _నృతము లయిన ఛాయా 
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[పదేశములు ఏలా లవంగ కర్చూరముల. హిమజలములు చందనాదులు చిితము 

లయిన లతాగ్భ వాములు [పొచినము లయిన నురాసవములు ధారాగ్భవాము 

హిమగ్భవాము తామరతూడులు కూర్చిన కుట్టిమము మణికుట్టిమము వికసించిన 

కేసరములు కల కల్హార పాట లెందివరాదులు ముక్తానూ [తము కల భూమ గ్రైరిక 

వర్శరూషిత మయిన వ్యస్త్రము మొదలగునవి సంసృష్టములై (గీష్మమున 

రాగ పదిపనములుగా నుండును. 

కదంబ కేతకీ లో[ధ కదలీ కుటజాదయః. 79 

శిఖనః శాద్వలం శకగాపాళ్ళ గిరిని రృ రాః 
తటాకాని చ పూర్ణాని వవాంత్య సరిత న్త థా. 80 

వారిదా వారిధారాశ్చ తటితో మఘగర్జితం 

మాద్యన్మతంగజ। క్రీడా నదద్లోవృవభ ధ్వనిః 81 

పోపూయమాన వారిణాః ఇళ్యామలాని వనాని చ 
౧ 

శాల్మలీ తూలశయనం ధూపొ; కాలాగరూత్డితాః. 82 

పచ్చదాచా ఎదనపటో మంజిఘై రాగ రూషితః 

పద్మ రాగమయీ భూమా క్వచ్చిచ్చ విరలైవ సా, £8 

ఇత్యాదయః (పావ్భషి న్యుర్విభావా రాగదిపనాః 

(పావృట్కాలమున నీ విభావములు రాగ దీవనములుగా నుండును. 

కదంబము కేతకి లో[ధము కదలి కుటజాది వృవములు నెమళ్ళు శాద్వలము 

ఇం|దగోపములు గిరినిర్భ రములు పూర్ణము లయిన తటాకములు (ప్రవహించు 

నదులు వారిదములు వారిధారలు మెరుపులు మెఘగర్ది తములు మదించిన మతంగ 

జముల క్రీడలు గోవృషభముల అం కెలు చంగు చంగున నెగురు హరిణములు 

శ్వామలము లయిన వనములు బూరుగుదూది పయుపవు (పక్క కాలాగరుసముత్స 

న్నము లయిన ధూపములు కప్పికొనుటకు తగిన మంజి్బూ రాగ రూషిత మయిన 

దుప్పటి పద్మరాగమయమయిన భూమ ఒకచే విరలాభరణము ఇత్యాదులు 

వర్థాకాలమున రాగదీపనములు. 

చం[దికా మృదులా వాతాః పద్మిన్యః సిమ రాలికాః. 54 

[పనన్నం వారి పులినం నలినీతలిమాని చ 

వేలా సరిత్తటారామా భువశ్చాశ్యానకర్షమాః. లి 
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స్ఫూర్జన్న ్రగమదా మోదో హంస సారస నిస్వనః 

పుం డేక్షవః తరన్ముకామణయః పాకవొండరాః, 56 

నీషున్నాని చ సస్యాని పంఛాన శ వికర్ణమాః 

లలితా నాతిశీతోష్లా శయ్యా శకలివనుంధరా. 87 

భూమా మరకతాశ్లిష్ట్ర వె_డూర్య మణి మాలినీ 

విమలాని దుకూలాని గంధా మృగమదాదయః, 58 

విభావాః శరది |పాయః సంసృష్రా రా గదీపనాః 

శరత్కాలము నం దీ విశేషములు రాగదివనములుగా నుండును. 

చం దిక మృదులము లయిన వాయువులు వాంసలతో గూడుకొనిన పదా శ్రకర 

ములు (ప్రసన్నమగు జలము పులినము నలినీదలళయ్య వేల నరిత్తటము 
ఆరామములు బురడలేని భూములు కస్తూరీ పరీమల [(పసారము హాంనసారసముల 

ధ్వనులు పాకమున పాండరములై మం చిము త్తెముల జిమ్ము చెజుకులు పండిన 

చెరు పంటలు బురదలేని దారులు లలితను నాతిశీతోప్ల మయిన శయ్య [కీడా 

సలి, మరక తములు వె డూర్యములు కూర్పు పొందిన భూజషలు, విమలము 

లయిన వస్త్రములు, గంధములు, కన్తూరీ|పభ్బతులు అను నీవిభావములు శరత్కా. 

లమున సంసృష్టములై రాగదిపనము లగుట పరి గావ్యూము. 

గంధపుషాణి వాసాంసి భూషణం శయనాని చ ర5్లి 

సంకీ ర్తాన్యనుభూయం లే హేమంతే శిశిరేజపిచ 

"హేమంత శిళిరబుతువులలో గంధపుష్పములు వ(న్త్రృములు భూవణ 

ములు శయనములు నియతములుగా నుండక సంకీర్ణ ముబుగా ననుభూయ 

నూనము లగును. ఇట్టున్న నివియె యూ బుతువు లందు శాగదీవనములుగా 

నుండు నని [గహింప వచ్చును. 

రసోత్కర్షకార ణము 

రసోత్కర్లో విభా వన్య [పాధాన్యద్వారతో భవేత్. 90 

పకస్య వా ద్యయోార్యాపి బహునాంవాన దృశ్యతే 

సద్భృ శై భో ఫిభావాదై ౮8 రసోత్కర్ష 8 కదాచన 91 

ఇత రేషూంచ భావానా మేవం భావీ రసోదయః 
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విభావ (బాధాన్యము ననుసరించి రసమున కుత్కర్ష ము కలుగును, 

ఒక విభావమునకు (పాధాన్య మున్నను రెండు విభావములకు (వాధాన్య 

మున్నను బహువిభావములకు (పాధాన్య మున్నను తద్ద్వారమున నె రసోత్కంర్మ 

కలుగును. సద్భశము లగు విభావాదులచే నొకపుడు రసోత్కర్ష ముదయించును. 

కేవల. విభావపాధాన్య ద్వారముననె రసోత్కర్ల కలుగుట కాక ఇతరభావముల 

[పాధాన్యమునను రసోదయము కలుగును. 

ఇంతవరకు రసన్వరూవమునకు సంబంధిం చిన పూ ర్వాంశము నిరూపిత 

మయినది. భేద |పపంచనముతో గూడుకొనిన శృంగారస్వరూప మావిష్కరింప 

వలెను. వియోగాయోగ సంయోగ భేదమున శృంగారము (తివిధ మగుట 

స్వరూపలతణ వివచనపురస్సరముగా నిక |ప్రతిపాదిత మగును. 

శృంగార భేదములు 

వియాగాయోగ సంభోగ 8 శృంగారో భిద్య తే |తిధా. 92 

పరస్పరం విభా వాదై ్యరూ్య్యూనోరుద్భూతరాగ యో: 

అసంగతి రయోగ౭నస్మినశావస్థా ద్వయోరపి. 98 

నాజా(త్సతికృ్ళతి స్వవ్న చాయా మాయాగుణాదిభిః 

నాయికాయా నాయకన్య దర్శనం స్యాత్చరస్పరమ్. 94 

దళావస్థత్వమాచా రః (వా యోవృళత్ళ్యా తు దర్శితం 

మవోక్లవి |వబంధెషు దృశ్యం శే తా న్వు నేకధా. 95 

శృంగారము మూడు విధములు. వియోగము అయోగము నంభో 

గము నని, ఆయా విభావాదులచే రాగ ముదయించిన (ప్రేయసీ వియులకు 

సంబంధము కలుగ కుండుట అయోగళ్ళంగారము. ఈ యయోగళ్ళంగారము 

నందు నాయికానాయకుల కిద్దరకును పది యవస్థ్ర లుండు ననిరి. నాయికకు 

నాయకునకు పరస్పర దర్శన మనునది సాజాద్దర్శ్భనము |పతిక్ళతి దర్శనము స్వప్న 

దర్శనము ఛాయాదర్శనము మాయాగుణ దర్శనము మొదలగు విభావముల 

వలన గలుగును. ఇట్టి వీరి విషయమున దశావస్థత్వము చెప్పుట [పాయో వాదము. 
మవేకవి |పజంధములలో నీ యవస్థ్ర లనేకవిధములుగా నున్నవి. కావున నింక 
నవస్థల జెప్పుట యు క్షమే యగును. 
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వియోగస్వరూపము 

వియోగే విపకర్ష ః స్యాద్యూనోః సంభోమగ్న యాః 
వియోగో౬పి ద్విధా మాన పవానకృత 'భేదతః, ల్రిగ్రి 

త్మ [పణయవమానః స్యాతోపోపవాతయోర్డ్యయోః 

(స్త్రీణామీక్ష్యాకృతో మానః కారో్యో౭. న్యాసం గిని పియే, 97 

సో౭పి తిధా౭నుమాధ్యతశవణా దవగమ్యు తే 

గో| తన్థలన భోగాంకో త్స్వప్నా యితవిభావితః, 98 

(తిధాఒను మోనికో౬ధ్యక్షః సామాదిం[దియగో చరః 

దాసీసభ్యాదిముఖతః (శుతిః గోవణముచ్య త. 99 

యథో_త్తరో గురుః షడ్చిరుపామయై న్రదుపాచశేత్ 
సామ్నా దానేన భీదేన నత్యు పేజా రసాంత్నరె ః. 100 

తత [పియవచస్సామ భదఃస్యాత్సఖ్యుప[ గహ! 

దానం వ్యా'జేన భూషాదేః పాదయోః పతనం నతిః. 101 

సామాదౌ తు పరితీణే స్యాదు పేచా౬వధీరణం 

రభస (తాన వాన్హాద్యెః కోప భంళో రసాంతరమ్, 102 

ఇందు వియోాగలకగా మున్నది. వియోగము మానవియోగము 

[పవానవియోగము ననీ ద్వివిధము. కమముగా నీవి నిరూపితము లగును. మా 

నోత్స_త్తికారణములు తన్ని వారణోపాయములు నిచట విచారికము లగును. 

సంభోగ మగ్ను లయిన (స్రీ పురుషులకు వ్మిపకర్త్ణము కలుగుట 
వీ యోగము. మాన పవానక్ళత 'భేదమున వియోగము రెడు విధములు. 
ఇద్దరు కోపోపవాతు లగుదు నేని [వణయమానము కలుగును. [పియు డన్యా 
సంగము కల వా డగునేని (స్రీలకు ఈర్ష్యాకృత మగు మానము వరి ౦స దగును. యై లం 
(ప్రియ యన్యసంగము కల దయినచో (పియునకు ఈర్త్యామానము వరి ంచుట 
యుచితము కా దని, యది వె_రన్యమునశె యగు నని పూర్ణమె నిరూపిత 

వ్ర 1 మయినది. (స్త్రీలకు వర్ణి తము కావలయు నీర్య్యాక్ళృత మానము మూడు విధ 
ములు. అనుమానము వలన, (వపత్యతపరిజ్ఞానమ.న, విని నందు వలన (స్ర్రీల కది 

జ 

యుదయించిన దని గోచరించును. అనుమానికము కూడ మూడు విధము 
B (24) 
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లగును. గో[తస్టలనము వలన వారి యీగర్జ్యామాన మూహింప వచ్చును. గోత 
స్భలన మన్యానా మోచ్చారణము. [పియుడు తన సన్నిధిలో నుండియు నితర స్త్రీ 

నామ ముచ్చరించి నప్పు డాతని యన్యాసంగమభ్యూ హిత మగును. రెండవ 

హేతువు భోగాంకము అన్య (స్త్రీ భోగచివ్నాములు దేహమున గోచరించిన 
(స్రీ లనుమానింతురు. మూడవ హేతువు స్వప్నాయితము. కలవరించుట. ఆత 

డామెను గురించియే కలవరించినచో నింటియామె యనుమానించును. ఇట్లు 

మూడు విధముల నానుమానిక మున్నది. 

సాజా దిం|దియగోచర మగునది (వత్యవము. దాసీసఖ్యాదిముఖతః 

వినుట (శ్రవణము. వీనిలో యథో _త్తరము (వబలము. కావున నాయకుడు ఆరు 

విధము లగు నుపాయములచె నుపచరింపవలసి యున్నది. సామము దానము 

భేదము నతి ఉచేత రసాంతరము నను నవి యా వ డుపాయములు. ఇందు 

(పియవచనము పలుకుట సామము. ఏదో మిషగా నాభరణాదు లిచ్చుట దానము. 

ఆమె సఖిని తన మాట వినుదానిగా సేసికొని యామె నుండి విడదియుట 

భేదము. పాదపతనము నతి. సామాదులు పరిశీణములు కాగా నవరీరణ మొన 
రించుట యుపేక. రభనముగా (తాన పెట్టుట, వాఠాత్తుగా హర్ష ముకలిగించుట 

మొదలగు వానిచే కోపమును పోగొట్టుట రసాంతరము. ఇశ్హ యుపాయ 

వట్క-ముచే (స్త్రీలకు గలిగిన యీర్హ్యామానము పోగొట్టవచ్చును. 

పవాసమును మూడు విధములు. (వవాస వి పలంభనమున ల 

యనుభావములు భావనీయములు. 

(వవాసో భిన్న దేళత్వం తచ్యావాద్భుద్దిపూ ర్వతః 

సం భమాదపి తృతై వ బుద్దిపూర్వ(స్త్రిధా మతః. 108 

భావీ భవన్ భూత ఇతి కాల |తితయ సంగ కేః 

స్వరూపొద్యన్యధాభావకరణం శాప ఈరితః. 104 

సం|భమః నవాసోత్సన్నో దివ్యమానుష వి పవః 

వియోగశేదో మరణమితి కేచిన్న తద్భవేత్. 106 

మృశె త్వన్యత య| తాన్యః |పలవేచ్చోక ఏవ సః 

సాొధారణో౭ యముభ యో; (పేవాసః శాపనంభవః. 106 
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సంభమే బుద్దిపూర్వే చ కార్భ్యశ్వాసా| శునిర్గమాః 

లంచాలకాదికాః (స్త్రీణాం వర్గం లే కవిపుంగవె ః. 107 

శుయనీ(పియులు భిన్న దేశము నం దుండుట [పవాసము. ఇది 
మూడు విధముల గలుగును. శాపము బుద్దిపూర్వము సం|భమము అనునవి [పవా 

నము గలుగ జేయును. ఇందు బుద్దిపూర్వము మూడు విధములు. భావి వర్త 

మానము భూతము. కాల| తయ సంబంధమున నివి యి ట్లగును. శాప మనునది 

స్వరూపాదుల కన్యధా భావ సంపాొదకము. సవాసా సముత్సన్న మగు దివ్య 

మానుపవిప్ల వము సం|భమము ఇ టీ విధముగా |పవాస ముదయించును. 

మరణము వియోగఖేద మని కొంద రనిరి. అది యుక్తము కాదు. ఒకరు 

గతింపగా మరొకరు విలపింతురు. అప్పుడు శోకమె కలుగును. రతి యుండదు. 

ఆ|శయవిచ్చేదమున రతి నశించును. వియోగకాలమున రతి యుండును. మరణ 

మున రతి యుండదు, శోకమె యుండును. 

శాపసంభవ మగు (ప్రవాసము |చేయసీ | పియుల కిద్దరకు సాధార 
ణము, సం భమ మందును బుద్ది పూర్వము న.దును కార్భ్యిము శాసనములు అశు 

నిర్ణమము నుండును, (స్రీలకు లం బాలకాదులను కవులు వర్శించుచున్నారు. 

నాధారణ్యా ద్విభావాదే ర|తాయోగ వియోగ యాః 

కరుణస్యానురూ ప్యేపి రతినాయ్యనువృ తితః. 108 
థి న 

పత శృంగార భేదొ _స్త ఇతి సత్కవినిర్ణ యః 

అతః శృంగారసంజ్ఞా౭ | త గామాంతే [గామశబ్లవత్ . 109 
సూ ద 

మరణం యది సాెవీతం సత్యుజ్లీవనకాంక్షయా 

తద్వర్గ రుత వియోగోళ్చదుఃఖసాధారణాత్మకమ్. 110 

అయోగవియోాగములలో విభావాదులు సాధారణముగ నుండుట 

వలన కరుణమున కానురూవ్యమున్న దనిపించును. కరుణవిభా వాదులు అయోగ 

బియోగవిభావాదులు సమానముగనె యుండును. అందుననె కరుణానురూప్య 

మున్న దనిపించును. కాని యయోగవి యోగములు కరుణాతగకములు కావు. 

ఇందు శోకము లేదు. రతిరూప మగు స్థాయి యకువృ త్తమె యిం దుండును. 
కావున నీ రెండును శృంగార భేదము లె యని సత్కవుల నిర్ణయము. కనుక వీని 
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యందు శృంగారనంజ్ష యె యుచితము. గామాంతమున (గామశబ్దవ్యవవోరము 

వలె నిదియు సంగతము. |పత్యుజ్లీవనకాంతతో మరణము సాపేకముగనె వర్ణిత 

మగు నేని వి యోగమున జనించిన దుఃఖసాధారణముగ నదియు వర్ణిత మగును, 

కావున మరణము కూడ నొకప్పుడు పియోగరూపమె యగునని భావింప 

సంభోగశ్ళంగార స్వరూపము 

కామః స ఏవ సంభోగ స్ప చతుర్ణా విభజ్యశే 

యూనోః పరస్పరస్పర్శ విశేష విషయీక్ళతః. 111 

సౌఖ్యాభిమానసంకల్పఫలవాన్కామ ఇష్య తే 

సమితః సంకర శృతి సంపన్నశ్చ సమృద్దిమాన్. 112 

పరస్పర సోోపచా రః యూనోర్యత్సాధ్వసాదిభిః 

మితం (పయుజ్యతే భోగే పథమే న మితో భవేత్. 1138 

(పసాదే౭_పి వ్యలీకాదిస్మ్భ'కేః కోపానువర్తనాత్ 

సం కీర్య తే యస్సంభోోగ_స్తస్మాత్సంకర ఈరితః. 114 

సంపన్న కామై రాయ్యాతె 8 [పోప్పితె రుపభుజ్య తే 

సంపన్న మెవ య తస్మా త్సంపన్న ఇతి కథ్యతే. 115 

(పత్యుజ్లవన వార్షాదేః |పవృద్దో మృతజీవతోః 
జలే అదర చ ర గా బ్య దిపనాతిళ యెరీ ఫ్లః సంభోగ: స్యాత్సమృద్దిమాన్ 116 

సంభోగమె కామము, సంభోగము నాలుగు విధముల విభ క్ష మయి 

నది. |పేయసీ [పియుల పరస్పర స్పర్శ విశేషమున విషయముగా నున్న సంభొ 

గము సౌఖ్యము కలుగు నన్న యభిమానాగ్శక మయిన సంకల్పము యొక్క 

ఫలము కలదై కామ మను వ్యవవోరమున గూడి యున్నది. ఈ సంభోగము 

మితమని సంకరమని సంపవన్నమని సమృద్దికలది యని నాలుగు విధముల 

నున్నది. 

మితసంభోగ మిట్లుండును, [పథమసమాగమమున | పేయనీ(పియుల 

పరస్పరోపచారవి శేషములు సాధ్వసాదులతో గూడి యుండును గావున సంభోగ 

(ప్మకియావిశషము అన్నియు మితముగనె (ప్రయు_క్రము లగును. [పథమఖోగ 

మున మిశవయోగ ముండుటవే నిది మిత మను సంజ్ఞ కల సంభోగము. 
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నంకరసంభో గ మిట్లుండును. [వియుడొనరించిన |నసాదన విధాన 

మున (పసాద ముదయించినను పూర్యాపగాధముల న్మరణమున కోప మను 

వర్తించుచుండును గావున నప్పటి సంభోగము కోవనంకీర్ణమె యుండును. 

కావున నిదిసంకీర్ణ సంభోగము. 

సంపన్న సంభోగము, కామసంపన్నులు పోపితుల వచ్చి యువభోగ 

రతులయినప్పుడు - వారి నమ్యుక్సంభోగము సంవన్నముగనె యుండును. కావున 

నిట్టిది సంపన్న సంభోగము. 

సమృద్దసంభోగము. మృతులై. జీవించిన వారిసంభోగము సమృద్దము. 

[పత్యుజ్రీవనము వలని పారాదుల వలన [వవృద్దమె దీపనాతిశయవి శేవములచే 
es యె ఢమ 

దీవ్లమె యుండును గావున నప్పటి సంభోగము సమృద్దిమాన్, 

ఈ [పసంగమున సంభథోగవియోగ చేష్టా నిరూవణ మావశ్యకము, 

చేష్టావి శేషూః సంభో గే చుంబనాలింగనాదయః 

పికారాః _నంభరోమాంచస్వేదాః స్యుః సాధ్యసాదయః. 117 

వియోగ శిరా చారచింకా నిశ్వసితాదయః 

శె _న్తెరుషక మైర్యూనోర క్త యో శ్చేదసంగ మే. 118 

దశధా మన థావస్థా భ వెద్దాదళశధా౬థ వా 

ఇచోత్కంఠాభిలాపాళ్చ చింతా స్మృతిగుణస్తుతీ. 119 

ఉద్వేగో౭ థ (పలాపః స్యాదున్మాదో వ్యాధి రేవ చ 

జాడ్యం మరణమి త్యాది ద్వే కి ద్వర్దితే బుధ 8 120 

సంభోగమున చుంబనాలింగనాదులు చేష్టా వి శషములు. చుంబన 

భేదము లాలింగన భేదము లేక [పకారములు కామ వధానశాన్త్రనుల నుండి 

(గావ్యాములు. ఆదిపదమున సం|గాహ్యాములను గలవు. స్తంభ రోమాంచ స్వేద 

ములు సొధ్యసాొదులును సంభోగ సమయమున గలుగు వికారములు. 

వియోగమున శిశిరాచారములు చింతానిశ్వసీతాదులు నుండును. 

నాయికానాయకు లా యా యుష క మములతో గూడి వరస్సర మనురక్తులె 

యుండియు సంగమఫలము పొందని వా రగుదు లేని పది విధముల మన్మ థా 

వస్థలు కలుగును. పం జెండు విధముల నేని కలుగును. ఇచ్చ ఉత్కంఠ అభిలాష 
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చింత స్మృతి గుణస్తుతి ఉద్వెగము [వలాపము ఉన్మాదము వ్యాధి అను దళా 

వస్థలు ఉదయించు ననుట కొందరి సమ్మతము. జాడ్యము మరణము అను రం 

డింటిని వీరు వ ఛ్రీంతురు. ఇచ్చాది దశకమునే యంగీకరింతురు- 

మన్మథావన్థాలమణము 

యదతం యత సంనృష్టం త్మతత్య గుణసంపదా 

మనసః స్పందనై కాగ్యం ఇచ్చేతి పరిభామ్యే. 121 

సరం దియనుఖాస్వాదో య్శతా స్తీత్యభిమన్యతే 

తత్చా') ప్రిచ్చాం సనంక లాం ఉత్కం తాం కవయోా విదుః. 122 

అ_న్హస్సంభో గసంకల్సః తత్క థా శాలిలోకనం 

అంగగ్గానిర్శనోర కిః మనోరథవిచింతనమ్. 128 

అధిజాను కరాలంబిక పోలతల మాననం 

|పసన్న ముఖరాగళ్ళ్చ స్వేదోష్మూ గద్గ్దదా చ వాక్, 124 

ఉత్క_ంఠానుభవా భావాః కథ్యంశే భావకోవీదై ః 

సంక ల్పేచ్భాసముద్యూత వ్యవసాయ పురస్సరః, కలర్ 

య_న్తత్సమాగ మోపాయః సో౭౬భిలావమః పేకీ_ర్థితః 

ముహురంతః |పవిశతి నిర్గ చ్చతి ముహుః వధి, 126 

కరోతి మాన్నథీం చెష్టాం తద్భృష్టివథ వ ర్తినీ 

అలంకరోళి చాత్మానమా స్తే వై కాకినీ క్వచిత్. 127 

అధి లాషభవాభావాః కథ్యంత మాన్మథా బుధైః 

ఇచ్చట ఇచా-ఉత్క_౦ఠఈ- అభి లావ లను మనగ థావస్థల నస్వరూవాను 

భావముల (ప్రతిపాదక మున్నది. ఏయిం[దియ మెచట సంసక్త్క మయినచో 

నచటి గుణసంపదచే మనసునకు గలుగు స్పందనై కాగత ఇచ్చ యను కామావస్థ 

యగును. ఎచట సర్వేందియ సుఖాస్వాదము కల దను నభిమాన ముదయిం 

చునో సంకల్పసహిత మయిన త త్వా వ్లీచ్ళను ఉత్కంఠ యని కవులు వ్యవ 
వారిం చిగి. ఉత్కంఠ యుదయింపగా గొన్ని యనుభావములును గలుగును. 

అంతనస్సంభోగసంకల్ప మధికముగా నుండును. తత్సంభోగ కథఛావిషవయమున 

ఆశావనిలోకన ముండును, అంగగ్జాని మనోరక్షి యుండును. మనోరథవిదింతన 
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ముండును. మోకాళులను చేతితో పట్టుకొని కపోలతల మానించి యుండుట 
యుండును. (పసన్న ముఖరాగము స్వేదోమ్మ గద్గదవాక్కు అను నిట్లివి 

| యు A A) 

యుత్క౦ంశానుభవభావము లని భావకోవిదులు భాషించిరి, 

(పియసమాగమోపాయ మభిలావము. దీనిలో సంకల్పము వలన 
ఇచ్చవలన గలిగిన యత్నము ముందుగ నుండును. ఈ యఖిలాష ముదయిం 

పగా ముహుర్ముహుః అంతః (ప వేశము బహిర్నిర్గమనము మార్గనంచారము 

నుండును. మాన్శథచెేష్ట నాచరించును. తద్భృష్టి పథమున వర్తించును. కామ 
వికారములు [పదర్శించును. తా నలంకరించుకొనును. ఒకచో నేకాకినియె 
యుండును, ఇట్ట వన్నియు నభిలాష పభథవము లయిన మాన్మథ గావము లని 

బుధుల కథనము. బుధులనుట తత్స వ్రరూపవిదు లగు కామపండితులని భావము. 

శనోపాయేన తతా _ప్తిర్మమైవ స భవే తృథమ్ 128 

కిం స వక్ష్యతి కిం వే దూతాది [శుషయామి కిం 

కిం తెనెతి వితరో్కో-ఒయం వాది చింకేతి కథ్యతే. 129 

బధ్నా తి మేఖలాదిని పరామృశతి పాణినా 

స్ప ్రళత్య్యూరుం చ నాభిం చ నీవీం వి సవ్య నవ్యాతి. 180 

అంతర్భాపోద్గమం చతు రాకేకర కనీనికం 

అంతర్భహిః పురః పశ్వా దనాలంబన వీక్షణమ్. 181 

చింతాసముత్తితా హ్యేలే భావాః న్యుర్శన్మథా|శయాః 

ఇందు చింతాలతణానుఖావము లున్నవి. ఏ యుపాయమున వాని 

(పొ_ప్తీ కలుగునో ? అతడు నాకు మాతమె నంబంధించిన వాడుగా నెట్లగునో? 

ఆత డే మనునో? చే నేమందును ? ఏమేని యందునా ? దౌత్య మేమేని 

పంపుదునా ? ఆతనీ వలన నేమి పయోజనములె ! అను నిట్ట వితర్క ము హృద 

యమున నున్నచో నది చింతావస్థ యగును. ఇట్టి యీ చింత కలుగగా 

ముఖలాదులను బంధించును. ఆ స్థానములను చేతితో తడుమును. ఊరువు 

తన్మూలము స్పృశించును. నాభిని నిమురును. నీవి ముడి జార్చి కూర్చును. నేత 

మంతర్భాష్పములతో నుండును. ఆశేకర కనీనికలతో నుండును. అంతః బహిః 

పురః పశ్చాత్ ఆలంబన రహితముగా జూచును. మేో్మథా|శయము లయిన యో 

భావము లన్నియు చింత వలన గలుగును. 
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సుఖదుఃఖాదిభావానాం బేశకాలానువంగిణామ్. 182 

అనుభూయాతివృత్తానాం విమర్శో మనసా స ్రతిః 

ధ్యాయతి శ్వసితి ద్వేష్టి కార్యనున్యచ్చ నిందతి. 188 

న భుం కే నాపి ని దాతి న (పీతిం లభతే క్వచిత్ 

ఏళేవ్యూనున్మ ఎ్రతిభ వాథా వాః మన్యథకల్పితాః,. 184 

ఇచటస్థ్భతి స్వరూపానుభావము లున్నవి. చేశకాలసంబంధము 

కలిగిన సుఖదుఃభాదిభావముబు అనుభవానంతరము పోగా వానిని మననుచే 

విమర్శించుట స్మృతి రూపావస్థ. ఈ స్మృతిలో ధ్యానించును శ్వసించును 
ద్వేపించును. కార్యమాదరెంపదు. నిందించును. భుజింపదు. ని దింపదు. ఎందును 

ప్రీతిని పొందదు. ఇట్టి వన్నియు మన్మథకల్పితము అయిన స్మృతిభ వానుభా వము 

లని గుర్తించునది. 

రూపౌదార్యగుణై ర్లీలా చేష్టా వాసితవి|భమైః 

సౌందర్యాలాపమాధురశై కః నా_న్మ్యన్య స్ప్హత్సమః పుమాన్. 186 

ఇతి య|శేద్భ శీ వాణీ భవేతె సవ గుణస్తుతిః 

గుణాన్నణయతి నె వరం పీతతే భావమంథరమ్. 1868 

రోమాంచో గద్గదపదా వాక్ స్వేదళ్చ కపోలయోాః 

వి సంభకథనం దూత్యా తత్సమాగమచింతనమ్. 197 

ఏవం గుణస్తుతిభవా భావా మదనసూచనాః 

ఇందు గుణన్తుతి యున్నది. “రూపౌదార్యగుణములచే గాని లీలా 
చేష్టావాసిత వి భమములచే గాని సౌంద ర్యాలావమాధుర్యములచే గాని నా 

_పియునితో సమాను డయిన యన్యపురుషుడు లేడు.” అను వచన మామె 
నుండి వెలువడునేనీ యది గుణన్తుతి యగును. ఈ యవస్థ కల [పియ గుణ 

ముల గణన మొనరించును. స్వేచ్చగా చూచును. భావముంథరముగా వీఉంచును, 
రోమాంచము కల దగును. గద్గద వాక్కు కల దగును. ఆమె కపోలముల స్వేద 

ముండును. దూతితో రవాస్యము భాషించును. [పియసమాగమచింతనము 
చేయును. ఇట్లవి గుణస్తుతి భవ ఇ -వములు. ఇవి మదననూ చనములు. 

ఉద్వేగో మనసః కంపః | కోధశోకభయాదిజః, 188 
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నిశ్వాసోన్ని |దతాచింతాః స్తంభో వైవర్హ్యమళు చ 
అటో 6 ౮ 

న శయ్యాాసననయోః ప్రీతిః వాల్లేఖో దీనతాపి చ. 159 

పవ ముద్వేగజా భావాః కందర్ప పరికల్నితాః 

ఉద్వేగ మనునది మననునకు కంపము.  [కోధళోకభయాదుల వలన 

గలుగును. ఇందు నిశ్వాసము ఉన్ని దత చింశ కలుగును. స్తంభము వైవ 

రము అ కువు ఉదయించును. శయ్యాాసనను లందు (పీతి యుండదు. 

వాదయ వేదన దీనత కలుగును. ఇట్టి యుద్వేగజన్యము లయిన భావములు 

కందర్భ పరికల్పితములు,. 

ఇవా దృష్టమివోళ్షిష్ష మివిగత మిహా సితమ్. 140 
A) CN లు ఛి 

ఇవా నిర్వ ఎ మై 9వ శలమితం చాపష్య్రలంకృతం 

పవమాదిని వాకాంని (పలాప ఇతి కథ్యతే. 141 
ల 

అంతర్భహి; పురః పశ్వా దూరాదా రాత్ నమీవశః 

క్షచి త్పళ్యతి యా తవ కోచి తా్మ్వార్థివతిష్టుక, 142 

ఆస్తే క్యచి త్వ్వుచి చ్చేశే క్వచి న్నిందతి నందతి 

ఇత శృతశ్చ రఖా్య్యాయాం రౌతి భామ్యతి ధావతి. 148 

ఏవం విలావజా భావా మనోభవవశానుగాః 

(పలాప న్వరూపానుభావము లిం దున్న వి. ఈ యవస్థ కల వనిత యీ 

విధముగా |వలవించును. నా (ప్రియు డిచట చూచినాడు. ఇచట "కౌగిలించు 

కొనినాడు. ఇట వచ్చినాడు. ఇట నిలబడినాడు. ఇచట సంభోగ మొనరించినాడు. 

పిమ్మట నిట శయనించినాడు. ఇట నలంకరించు కొనినాడు. ఇట్టి వాక్యములు 

పలుకుట [పలాప మందురు. అంతః బహిః పురః పశ్చాత్ ఆరాత్ సమీపత;-ఒకచో 

చూచును. ఒకచో వెడలి పోవును. ఒకచో నిలబడును. ఒకచో నను నిలబడును. 

ఒకచో శయనించును. ఒకచో నిందించును. ఒకచో నందించును. .ఇటు నటు 

వీధిలో నేడ్చును |భమించును పరుగెత్తును. ఇట్లు విలాపజన్యము అయిన 

భావములు మనోభవవళానుగమ్నులైె యుండును, 

ఉన్మాదో విరహోళశ్థా యః సో౭తస్మిం సదా) వో [గవాః 144 

B (25) 
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సర్మ్యావస్థాసు సర్వత సరంథా సర్వదా మన్య 
థి రయి 

తద్గతం తత్కృాహ్లాది (ప్రద్వేష్టి ష్రైనపీత రాన్. 1 

దీర్హ 0 ముహుర్నిశ్వసిత్ తిషత్యనిమి షెతణం 
3 

విహోరకాలే రుదతి (కందతి థఛ్యాయతీ క్షణము. 146 

గాయతి న్వదతే తస్మిన్ వానతి స్వాతి మువ్యాతి 

ఇత్చ మున్మాదజా భావాః కథితా నాట్యకో వి దైః. 147 

ఉన్మాదము విరవాము వలన గలుగును. ఉన్మాద మనగా “అతస్మిన్ 

_తద్ద్రవః” ఆది కానిదానియందు తద్భుద్ధి. తద్గషిహా! గవాము. ఆట్టిజ్ఞానాగ్రవాము 

సర్వావస్టలలొ సర్వస్థలము లందు సర్వవిధముల సర్వసనమయములందు మన 

స్పా విధముగనె యుండుట యున్మాదము. ఉన్మాదము కలవారి మనను 

తద్గ్దతముగనె యుండును. తత్కథలతో నాహ్హదించును. ఇష్టు అయిన నితరులను 

ద్వేషించును.. దీర్చం ముహుః శ్వసించును. కనుమూత లక యక్రై చూచును. 

విహిరకాలమున నెడ్చును. కేకలు చెట్టును. కణము ధ్యానించును. గాన 

మొనరించును. స్వదించును. పహాసించును. సోతము చేయును. మోహము 

పొందును. ఇట్టి వన్నియు నున్మాదజన్యము లగు భావము లని నాట్యకో 

విదులు నిరూపించిరి. 

కామెర్విలోభనం (దేవె రః సామదానోవబ్బంహి తై: 

(పేషితైరపి శేనాపి హేతునా చ నిరాకృశః. |48 

అభీష్టసంగమాభావా ద్వారధిః సమువజాయ తే 

"మోహోే౬౦గదచావా నంతాసః శిరళూ గ్థలళ్చ వే దానా. 149 

ముమూర్తా జీవితో పేజా పతనం యత కుత £5 

|సస్తాతతా నిశ్వసితం _స్పంభశ్చ పరిదేవితమ్ 150 

ఏతే వ్యాధిభవా భావా! [ప్రాయః కృంగారయోనిజాః 

వ్యాధి యను మన థావస్థాలమణ మిం దున్నది. అఖీష్టసంగమము లే 

నందున వ్యాధి కలుగును. సామ దానోపబ్బంహితము లయిన నానాకామ[ దవ్య 

ములు పంపినను అవి విలోభన మని యేదో పాతువున నిరాకరింవగా నభీష్టునితో 

సంగమము లేకపోగా నీకామవ్యాధి కలుగును. ఈ సమయమున మోహము 
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అంగదావాము సంతాపము శిరళ్యూలమ. వేదన కలుగును. చనిపోవలె నన్న 

కోరిక కలుగును. జీవితమున నుపేక్ష కలుగును. ఎక్ళడెక్కడనో పడిపోవును. 

ఇం|దియశ కులు దిగజారును. నిశ్వసితము లుండును. నిశ్చేహష్టతారూప మయిన 

నృంభము పరిదెవితము కలుగును. ఇట్టి వన్నియు వ్యాధిభవభావములు. శృంగార 

యోనిజన్యములు, 

జాడ్యమ పలిపత్తిః స్యాత్సర్వకా ర్యేషు సర్వదా. 151 

ఇష్టానిష్టా న్న జానాతి సుఖదుఃఖే న వేత్తి చ 

(పశ్నే న కించి |త్చ[బూశే న శృణోతి న పశ్యతి. 152 

వా హా తి భావణాకాండహుంకారః శిథిలాంగతా 

కార్య వై వర్ష్య నిశ్వాసాః _స్తంభః స్పర్శానభి జ్ఞతా. 158 

ఏలే జాడ్యభవా భావా మీన కేతన మా శితాః 

జాడ్య స్వరూప మిం దున్నది. సర్వదా సర్వకార్యము లందు న ప్రతి 

పత్తి జాడ్య మందురు. అ ప్రతిపత్తి సరియగు పరిజ్ఞానము లేమి. ఇది యున్నప్పు 

డిష్టానిష్టములను గు_ర్జింపరు. సుఖదుఃఖ ములకు చెలియరు. [పళ్నించిన నేమియు 

నుత్తర మీయరు. వినరు. చూడరు. వో!వో! అనుచు నకాండ హుంకారము 

చేయుదురు. ఇందు శిధిలాంగత యుండును. కార్భ్యము వై వర్షము నిశ్వాసము 

ల ౦డును. స్తంభ ముండును. స్పర్శ తెలియదు, ఇవి జాడ్యభవ భావములు, మీన 

కేతను నా|శయించి యుండును. 

ఆస్వవస్థాసు విహ్నిత్తెః (పతీక్నారై * సమాగమః. 154 

న భవేద్యది కామాగ్ని దగ్గయోర్శరణం భవేత్ 

అమంగలం సాన్నరణ మితి యూనోర్న కల్పతే. 155 

ఈ యవస్థలలో విహితిము లయిన |పతీకారముతో సంబంధము కలుగ 

దేని, [పియనమాగమమున శేయుపాయము నుపయో గించునది కాబేని, కామాగ్ని 

దగ్గులకు మరణ మె వాటల్లును. మరణ మమంగల మగుట చే నాయికానాయకులకు 

వరి తము కాదు, 
శల 

శృంగారమున కుత్కర్వము కలిగించు కారణములు కొన్ని యున్నవి. 
యె 

వాని నిట్లు (గ్రహింప వలెను, 
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సమగ వర్షనాధారః శృంగారో వృద్ది మళ్ను శే 

ఉత్కర్న ౩ పుష్టిసంపచ్చె త్పకేషాం కాపి సంభవః. 156 

పా|తాదీనాం గుణై ః పూర్ణః రసవృద్ది ర్విభావ్య'క 

రసోత్కర్లో భవే వ్హైశెర్ముణ స్సర్వ త పుష్కులై 8. 157 

పరిపూ ర్లగుణా తొ లా దససంపద్విభావ్య తే 

కా Ce - “9 | 15 చేశకాలానుకూలాభి శ్చేష్టాభిః సుష్టి మశ్ను లే 8 

దేశకాలగుణాళ్చోకా శేష్టాః కాళ్చిచ్చ దర్శితాః 

శృంగారము సమ|గగుణవర్ల నాధారమున వృద్ది పొందును. ఉత్యం 

రము పొందును. ఫుష్టి సంవ త్తి పొందును. ఒకొ్మకచో పా్యతాదుల పూర్ణగుణ 

ముల కూడు కొనినదై రనము వృద్ది పొందుటయు నొకొకచో గోచరించు 

టయు నున్నది. సర్వ|తఆ సపుమ్మ_లముగానున్న చెశీయగుణసంపదచే రసోత్కర్ష 

కలుగుటయు నున్నది. వరిపూర్జ గుణవిశిష్ట మగు కాలమున గూడ రససంప త్రి 

విభావిత మగును. చేశకాలానుకూలము లయిన చెప్షలచే గూడ రసము పుష్టి 

పొందుట యున్నది. కావున చేశకాలానుగుణములు చేష్టలు నిరూపితము లయినవి. 

ఈ పతిపాదనమున రసోత్కర్త హెతువు లిట్లు |గావ్యాములు, 

1. సమ(గవర్ల నాసంపద 

: పా|తాదుల పూర్ణ గుణనంప త్తి 

లీ. పుమ్మలము లగు దేళగుణములసంపద 

ఓ. వూర్ణగుణక మయిన కాలపిశేషము 

5. చదేళకాలానుకూల చెష్టా సమ్మద్ది. 

కావున నింత వణకు దెశకాలగుణ చేష్టలు, వివా వాదిపర్షనాసంప _త్తియు 

[పతిపాదితము. పాతగుణకథన మపేవీతము. కావున కృంగారో చితపాత 

ములను తద్దుణములను వివేచింపవలసి యున్నది. 

నాయకాది భేదములు 

పా|తాణి చ తద్దుణా న్సర్యా న్కథయోామి యథార్థ త 8. 159 

నాయకో నాయికా నఖ్యో విటాది నచివా అపి 

దూత్యళ్చ దూతా శ్చ త్యతత్చాాతం నాట్యన్య కథ్యతే. 160 
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జ్యేపో మధ్యః కనిషశ్ళ (తిధా నాయక ఉచ్యలె 
3 థి 

ఉ_కృనర్వగు ణో పేతో జ్యేష్ట ఇత్యభిధియతే. 16] 

ద్వితె ) ర్వావంచషెర్వాపీ గుణ ర్రీనోఒథ మధ్యమః 

హీరో గుళై శ్చ బహుభి రధమః పరికీ ర్తితః, 162 

జా్యతలను తదుణములను అన్నిటిని అర్థానునారమున నిరూపింతుము. 

నాయకుడు నాయిక సఖులు విటాదులు సచివులు దూతికలు దూశలు వీ రందరు 

నాట్యమునకు సంబంధించిన పా|తమని యన దగిన వారు. నాయకుడు "జ్యేష్ట 

మధ్యమ కనిష్ష భేదమున మూడు విధములు. నాయకలతణములుగా నిరూపి 

తము లయిన సర్వగుణములు కలవా డయినచే చే్యష్షనాయకుడగును. రెండు 

మూడు గాని యయి దారు గాని గుణములు తగ్గినచో మధ్యమనాయకు డగును, 

బహుగుణహీను డయినచో నధమనాయకు డగుళు. 

చతున్ధా ధీర లలిత శాంతోదాతోద్దతాః [కమాత్ 

చతుర్ధా భేదభిన్న స్య తస్య సాధారణా గుగాి8, 1689 

సర్వో2పి వ స్తులలితన్న నె సాలే వోరభిగామికాః 

సాం| గామికాః గుణాః సర్వే తస్యై తభ్యో౬భిగా మికా!, 164 

సాం|గామికాః న్యురుభయో రుద్దతోదా త్త యోః స్వతః 

శాంతన్య లలితస్యాపి ద్వయో స్తే వ్యోభిగామికాః, 165 

ఇతి 'కేచిద్వదంత్వ న్వే సర్వే సాధారణా ఇతి 

నాయకునకు పునర్విభాగమున ధిరలలిత ధీరళాంత ధీరరోదా త్త ధీరోద్దత 
భేదము లున్నవి. చతుర్ణా భేద భిన్ను డయిన నాయకునకు సాధారణ గుణము 

లుండును. నాయకుడు వన్తుతః లలితుడు. శాంతాదిపి శేషములు నాయకున కాభి 

గామికములు, సాం గామికములు నయిన గుణము లని భావించునది. వీరిలో ' 

ధీరోదాత్తునకు థిరోద్దతునకును అభిగామికములు సాం[గామికములు నయిన 

గుణములు న్వతస్సవాజములు. థిరళాంతునకు ధీరలలితునకు ఆభిగామికగుణ 

ములు స్వతస్సిద్దము లని కొంద రందుకు, సర్వవిశేషము అందర కుండు నని 

కొంద రందురు. 

గుణాన్ సాం గామికాన్వ కే సరస దాథిగామికాన్. 166 
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రాజభో గేవ్వనిశ్చింతో యకావనాభో గభూషింః 

విలాసీ భోగరసికో లలిత; స్యా (దతిపియః. 167 

కలాసక ః కమాయుకో గంఫీరళ్చ కర్రచిత్మ్వ్వ చిత్ 

ధీరశ్ళాంతో భవే త్క్యాపి లలితాదిగుణై ర్యుతః. 168 

మహాసత్ర్వోజతిగంభీరః తమావా నవికత్చనః 

స్థిరో నిగూ ఢావాంకారో ధీరోదాతో దృథఢ|వతః. 169 

వికళత్తన శ్చల శృండో మాయా ఛద్మ పరాయణః 

సమత్సరశళ్చావాంకారీ ధిరోద్దత ఇతీరితః, 170 

రీరలలితాది నాయకులణభో నాథభిగామికగుణములు సాం |గామిక 

గుణములు నిరూపితము అయినవి. వీనిలో ముందుగా సాం గామిక గుణములను 

జెప్పుటయు ననంతర మాభిమానిక గుణములను జెహుటయు నిం దుండు నని 

పరిగాహ్యూము. . 

ఇచట ధీరలలితాదినాయకు* లకతణముల నిట్లు గు ర్రింప వచ్చును. 

ధీరలలితుడు రాజభోగముల విషయము.న నిశ్చింతుడై యుండును. సర్వభోగరీతు 

లను వరివారము కూర్చి యుంచుదురు గావున నాతని కెట్ట చింతయు నుండదు. 

చక్కని యౌావనాభోగమున భూషిశుడై యుండును. విలాసియె భోగరసికుడై 

రతి[పియుడై. ధీరలలితనాయకు డుండును. ధీరశాంతు డీ విధమున నుండును. 

కళల యం దానక్తుడు. కమాయు క్షుడు. ఒకొొక్కచో గంథీరుడుగ నుండును, 

ఒకప్పుడు లలితాదిగుణములతో గూడిన వాడై. యుండును. ధీరోదాత్తుడు 

మవోసత్తుుడు అతిగంకీరుడు క్షమాయు కుడు ఆత్మశ్లాఘమానాన క్షుడు స్థిరథావుడు 

నిగూఢాహంకాకుడు దృఢ్మవతుడు నగును. ధీరోద్దతుడు ఆత్మళ్లాఘాస కుడు 

చలస్వభావుడు చండ [పక్యతి మాయా నయగ్షపరాయణుడు మాత్సర్యము కలవాడు 

అహాంకారిగా నుండును, 

విశేషలక ణేష్వేషు యే సామాన్య గుణాః స్మృతాః 

తె తన్నాయక ఖేదేషు కల్పనీయాః కచ త్కషచిత్. 171 

నమానానాం గుణానాం ఇమే మాయాచ్చద్మాదయోా గురాాః 

విరోధిన స్తేఒ౭సామూన్యా గుగాక స్యుర్నాయకము తె. 172 
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నాయకుల గుణములలో విరోధ వరివోరరీతి యిందు గోచరించును. ఈ 

లలితాదులకు నిరూపించిన విశేషలత్షణములలో కొన్ని సామాన్యగుణములు 

నున్నవి. ఇట్ల సామాన్యగుణములను ఆ యా నాయక భేదములలో నొకౌ,కచోే 

నభూ్య్యూహించి భావించునది. సమానము లయిన గుణములలో మాయాచ్చద్మాది 

గుణములు విరోధిగుణములుగా గోచరించును. అట్టి వానిని అసామాన్యగుణము 

లని విశేషమగుణము లని భావింప వలెను. మాయాచ్భద్మాదు లుద్దతనాయకుని 

వి శమగుణములు. 

లఅలితాదినాయకులు అమాత్యాదు లం దాయ త్తసిద్దుల్లై యుందురు. 

సంగీ తాంతఃపు రాసకో యుద్దాదివ్వ తీ శాద్భశః 

అమాత్యాయ త సెద్దిః స్యాత్ శృంగారీ NIRS: సతః. 1798 

కమ పధానః క్రేశాధినహిష్షుళ్ళ వివేచకః 

ధీరశాంతో ఛవేదేషపాం ధైర్యం సాధఛారణో గుణః, 194 

ఉదాతో విజగీషుః స్యాదుభయాయ త్ర సిద్దికః 

అకృత్యకారీ సాయ త సిద్ది రిరోదతో భవేత్. [78 
౬ —~ అఉఅఉ 0 

ధీరలలితాదులు పాలకు లగు [ప్రభువులు కాగా వారు నచివాయ త్త 

సిద్ది యుభయాయ త్త సిద్ది స్వాయ త్త సిద్ది స్వ్రభఛావమున నుందురు, ఎవ రెవ రెట్టుం 

దురో యిందున్నది. ధిరలలితుడు శృంగారి. సంగీతానక్తుడు. అంతపురాసక్తుడు. 

యుద్దాదులలో మిగులనాదరతో నుండడు. ఈతడమాత్యాయ త్త సిద్ది. నర్వ 

కార్యము లమాళ్యాధీన మొనర్చి సంగీతాంక్కపురాసక్తుడై యుండును. ధీర 

శాంతుడు [శమ|పధానుడు. శ్లేశాదులను సహింప గలడు. వివేచకుడుగా నుండును. 

అందుననె యుభయాయ _సిద్ది యగుకు. థై గ్ధ పీ నాయకుల కందరకు 

సాధారణ మయిన గుణము. ధీరోవాత్తుడు వికిగీషువు. ధీరుడు. ఉభయాయంత్త 

సిద్ది యగును. ధీరోద్దతు డకృ్ళత్యకారి. ఎవరి నాలోచింపడు. స్వాయత్తసిద్ది 

యగును. 

రీరలగితాది భేదభిన్ను డయిన నాయకునకు రూపాంతరమున గొన్ని 

భేదములు కలవు. ఇచట నవి నిర్లిష్టము లగును. 

శృంగారాపెేకయా శేమోం నాయికాను చ వృ త్తి భిః 

అనుకూలాది భేదేన చాతుర్విధ్యం పసిద్ధ్యతి. 176 
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అనుకూలో దతీణళ్చ శరఠో ధృష్ట ఉదీర్యతే 

ధీరలలితాది నాయకులు కృంగార ధర్మానుసారమున తమ తమ 
నాయికల విషయమె వారి వృ తి విశేషమునను అనుకూలాది భేదమున చాతుర్వి 
ధ్యము సిద్ద మగును. అనుకూలుడు దక్షిణుడు శదుడు ధృష్టుడు నని తద్వి 

శషములు. 

ఏవం పోడళధా భఖిన్నా 'జ్యేష్టాద తయసంయుశాః. 177 

ఏళేఒష్టచత్వారింశత్స్యు ర్నాయకాః కవికల్సితాః 
స్వరూపమనుకూలాదేః వరసా దభిధాన్య శే. 178 

ధీరలలితాది భేదమున నాలుగు విధములుగా నయిన నాయకు లనుకూ 

లాదిభేదభిన్నులు కాగా పదునారు విధముల పరిగణింపదగుదురు. ఈ పోడళ 
నాయకులకు 'ఉ్యష్టమధ్యమ కనిష్ట భద్యతయ 'యోజనమున అష్టచత్వారింళత్ = 
నలుబది యెనిమిది భేదములు గలుగును. ఇట్టి భేదము లన్నియు కోవికల్సి తములు. 
అను కూలనాయకుల స్వరూప మనంతరము నిరూపితము కాగలదు. 

ఈ [పన కిలో వతాకానాయక వ్యవహారము కల యుపనాయక 

స్వరూపము నిరూవణీయము. 

పతాకానాయక సే మో మువనాయక ఉచ్యతే అబణే 

తని ్ రవానుచరో భక్ష్తః కించిన్నూ రానశ్చ తదుణా 8. 179 

శృంగారాపెేకయా శే౭_పి కథ్యం తే బహుధా పునః 
యై వ వినియుజ్యం తే వత్యుంశే తత్ర తత త. 180 

ధీరలలితాది నాయకుల కుపనాయకు లుందురు. నీరు పతాకానాయ 
కులు. పతాకానాయకుడు నాయకున కనుచరుడుగా నుండి భ కుడుగా నుండును. 
ఈతడు నాయకున కన్న కొంత న్య్యూనముగా నుండును. నాయకు నందున్న 
గుణము లన్నియు నితనిలో నుండవు. కొన్ని తక్క వగా నుండును. కృంగారాను 
సారమున నా గుణము లనేకవిధములుగా నుండును. అవియు నిరూపితను 
లగును. ఎద బుచట నా గుణములు వినియు క్షము లగునో అచట నివి నిరూ 
పితము లగ్గును, 
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నాయక సహాయులు 

ఈ నాయకులకు నర్శసచివు లుందురు. వారు ధ ర్మార్ల కామము 

లందు వినియు కు లగుదురు, 

ఏలేషూం నర్శనచివాః టి. రజః సపురోహి తాః 

తపస్వినో వేదవిదో |జావ్మాణా [వతినోపి చ. 181 

అన్యే చా శమిణః సర్వే ధర్మస్య సచివాః స్మ తాః 

మంతిణః లు న్యపాలాశ్చ కుమారా; సుహృదో పి న 182 

అర్హన్య సచివాః |పోకాః తత దరానుషంగిణః 
థి జాని = ర 

పతే స్యుః కామఫచివా; పీఠమర్లో విట నథా. 168 

విదూషకశ్చ నఖ్యాదిపరివా రేణ సంయునత 

లలితాదులకు నర్మస దివులు కొందరు కలరు. వీరిలో ధర్మస చివులు 

అర్థఫచివులు కామనచివులు నున్నారు. బుత్విజులు వురోహితులు తాపసులు 

వేదవిదులు (బావ్మాణులు వతధారులు ఆ|శమగతులు నను వీరు ధర్మనచి వులు; 

థ ర్యానునరణమున ఖీకు సవోయక  మొనరింతురు. లోకజనులు వేరు వేరు ధర్మ 

ముల ననుసరింతురు గావున బుత్విజాదుల యావశళ్యకత యున్నది. మంతులు 

నై న్యపాలకులు కుమారులు సువ్భాదులు ననువారు అర్థ నచివులు. అర్థ చింతనమున 

వీరు సహాయక రలు. అర్థనీతి ననుసరించిన త త్తద్విభాగమున తత్త దర్థానుషంగ 

మున నుందురు. కామసచివు లి ట్లుందురు. పఠమర్షుడు విటుడు విదూవకుడు 

నను వారు సఖ్యాదిపరి వార మున గూడుకొనిన వారై. కామతం| త్రమున నహాయ 

కారులుగా నుందురు, ఇట్లు ధర్మార్థకామసచివు అన్నారు. మోతసచవుల 

నిందు నిశ్రేశంప లేదు. మోతము స్వానుసంధానగమ్యము. 

(పక్ళతాధికారమున శృంగార పతిపాదన మె (పధానము కావున కామ 

సచివుల స్వ రూపక థనమావశ్యకము. 

శృంగా రాపేక్షయా తేషాం న్యరూపం కథ్య తేఒధునా. 184 

పకవిదోో విటన్నస్య కామతం[ తేషు "కౌశలం 

వికృతాంగవచో వేషః హోస్యకృత్ స్యా ద్విదూషకః. 185 

పీఠమధ్యాస్య పురతః [పయోక్తా నాయకాదిషు 

స పీఠమర్జో విశ్వాస్యః కుపిత (స్త్రీ ప్రసాదకః. 186 

B (26) 
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విటాదుల స్వరూపము శృ్ళంగా రానుసారమున నిరూపిత మగును, 

విటుడు ఒక విద్య కల వాడు. గీతనృత్వాదులలో నొక విద్యయందు కుశలుడు. 

విటునకు కామతం[తము లందు కౌళలము కలదు. విదూషకుడు వికృతము 

లయిన ఆంగికములచే వచనములచే వేషవిశేషములచే హోస్యకారి యగును, కీ ధ్ర 

మర్షు డీ విధముగ నుండును. ఎదుటగా పీఠ మధిష్టంచి యుండి నాయకాదుల 

విషయమున |పయోక్త యగును. ఇట్టి పీఠమర్దుడు విశ్వసనియుడు. కుపిత 

(స్రీ (పనాధకు డ్రై యుండును. 

దూతదూతీన్వరూపము 

కథినీ లింగినీ చొసీ కుమారీ కారుశిల్సినీ 

పాషండినీ (పాతి వేశ్యా సఖి రంగోపజీవినీ. 187 

ఛా తేయికా | సవణికా దూత్యః స్ర్రీవుంనయోర్శిః ః 

న దీనం నార్థవంతం చన చాతిచతురం జడమ్. 188 

దూతం వాపి హి దూసీం వా కదాచన చ నందిశేత్ 

నాయికానాయకులకు డౌత్యము నిర్వహించుట లో (స్రీలు పురుషులు 

నుందురు. వారు దూతీదూక వద వాచ్యులు, (స్త్రీపురుషులకు సరస్పరము 

దౌత్యము నిర్వహించుటకు కథిని-కథలు చెప్పునట్టి స్రీ, లింగిని_ పాశువతాది 

చిహ్నాములను ధరించిన స్తీ): దాసి,కు మారి,క మృరవాని వనిత, శిల్చ మొనరించు 

స్ర్రీ,పాషండిని-పావండమతావలంబిని, (పాతి వేశ్ళ_ [పక్కనున్న యింటియందలి 

ప్రీ, సఖి ,రంగోవజీవిని-రంగమున వేషధారణ మొనరించు నర్శకి, ఛా|తేయిక- 

చిన్ననాటినుంచి పెంచిన యామె కూతురు, | పేకణిక యనువారు దూతీ క్రియ 

నాచరింతురు. దూతను గాని దూతిని గాని నంబేశమునకు నియమించుటలో 

నొక నీయమానుసరణము యు కము. ఒక ప్పుడయినను దినుని [దవ్యము కల 

వానిని అతిచతురుడయిన వానిని అత్య౧కము జడుడయినవానిని దౌత్యమున 

నియమింప రాదు. అట్టివారి నియమన మనర్గకారి. మధ్యలో వారె యభీష్టము 

సాధించు కొందురు. జడుని వలన కార్యభంగము కలుగును. చూత కా దగని 

వారి విశేషము లి ట్లుండగా దూత కా దగిన వారి విశేవము లిట్లుండును. 

3 ఇ దే కాలజ్ఞ తా భాషూమధురత్వం విదగ్ధతా. 189 
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[పోత్సావానేషు | పౌఢత్వం తథ? సంవృతమం తతా 

యథో కకథనం చేతి గుణా దత్యం (వపత్స్యతామ్. 190 

దౌత్యము స్వీకరించు వారి గుణవిశేషము లీ విధముగా నుండును, 

దేశము కాలము గుర్తించి [పవర్తించుట, భాషూమధురత, వై దగ్భ్యము, ఆ 

యా కర్శలలొ |పోత్సావాము కలుగ కేయుటలో |పౌఢత, రవాస్యాలోచనము 

దాచి యుంచుట, యథోకృకథనము అను నివి చౌత్యము కలవారి గుణములు. 

[వేయనసీ (ప్రియులు నవానురాగము కలవారు కాగా దూతి యాచ 

రింప వలసిన సమాగమాపాయములు నిరూపితములు కా దగును, 

నవానురా గే మానాదివిరహే వా సమాగమః 

నానో పాయెర్వి ధేయః స్యాద్దూతీఖిః పురుషా శయః, 191 

ఉత్సవ రాతిఫంచా ౩ ఉద్యానే జ్ఞాతి వేళ్ళని 
a 

ధా|కీగ్ళ హా చ సఖ్యాశ్చ తథా చైవ నిమం[తణే. 199 

వ్యాధ్యాది వ్యపదెశేన శూన్యాగారా నివేశనే 

నవానురాగా కర్తవోో నృాణాం | పథమసంగమః. 198 

దూతికలు పురువవిషయమున న వానురాగము నందును మానాదికృత 

మయిన విగవాము నందును నానోపాయవి శేషములతో సమాగమమును సంపా 

దింప వలసి యున్నది. న యొ స్టలము అం దట్టి సమావేశము నంపాద్యము 

కావలెనో వాని నంకేత మిచట నున్నది. ఉత్సవనమయమున నాయికానాయకుల 

నొకచో గూర్చవచ్చును. రాత్రిసంచారమున నొకరినొకరు తెలియ కుండు నట్టు 

కలువ వచ్చును. ఉ ద్యానవనమునందు క్షైతీభవనమున గలుప వచ్చును. ఇట్లు 

ధా| తీగృుపామున నఖీభవనమున వారలను పిలువ నంపి కలువ వచ్చును. వ్యాధి 

కలిగిన దన్న వ్యాజవున కూరా, వచ్చును. ళూన్నాాగారమున నిద్లరను వేళ పెట్టి 
యి ల ద లు 

సంగతపటుప వచ్చును. ఇమై నవాను రాగమున | పథమసనంగమము సంపాద్యము. 

నాయికాభేవములు 

నాయక విభాగానంతరము నాయికా విభాగము (పనక్తృము. 

స్వాజఒన్యా సాధారణా చేతి (తివిధా నాయికా మతా 

ముగా మధ్యా | పగల్కెతి (తధా స్వీయా విభజ్య లే. 194 
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మధ్యా త్వధీరా దీరా చ ధీరాథ నేతి భిద్య లె 

భిన్నే 'ద్యేష్రాకని'షేతి పగల్భామధ్యమాపి చ. 195 

తయోరుదాత్త లలిత శాంతి భేది. న్ర్రీధా ఖిదా 

ఊథఢాచ కన్యకా చేతి ద్వి థెవాన్యాంగనా భవేత్. 196 

సాధారణ స్త్రీ గణికా సాప్యెకైెవ న భిద్యతే 

[త యోదళ బధా సియా ద్వివిధాన్యాంగనా ముతా 197 

ఏకా వేశ్యా పునశ్చా ష్లావవస్థా భేదతో 2 పి తాః 

పునళ్చ త్యాస్త్రిధా సర్వా ఉత్స మాధమ మధ్యమాః. 198 

ఇళ్హం శత| తయం తాసా మశీతి శృతురుత రా 

నంఖ్యయం రు. దటాచ్శార్యె రువభోగాయ దర్శితా. 199 

నాయికా భేదగణన మిందు కలదు. రు[దటు డువభోగమున్నకె 

నాయికలు మొత్తము లెర4 మూడు వందల యెనభి నాలుగు భేదములు కల వా 

రగుదురనెను. ఈయంళము నిట్టుగు ర్రింప వచ్చును. నాయిక స్వీయ యని పరకీయ 

యని సాధారణ స్త్రీ) యని మూడు విధముల నుండును. ఇందు స్వీయ నాయిక 

[తయోదళ భేదములు కల దగును. వాని నిట్టు గు_ర్హించునది, స్వీయ నాయిక 

ముగ్గ మధ్య ( |పౌఢ ) (పగల్భ యని (తివిధ. ఇందు మధ్య ధీర అధీర థీరాధీర 

యని మూడువిధముల నగును. పీరలకు జ్యస్టా కనిష్ట భేదము కూర్చగా నారు 

భేదములు కలుగును. [(పగల్భవనితకు జ్యేష్టా కనిష్టూ భేదమున ద్ర్వైవిధ్యము 

కలుగగా వారలకు ఉదా త్త లలిత కాంత భేదములను కూర్చినచో నారు భేదములు 

కలుగును. పరకీయ వనిత ఊఢ యని కన్యక యని ద్వివిధ మగును. సాధారణస్త్రీ 

గణిక. ఆమె యేకవిధ; అందక భేదములు లేవు. కాగా స్వీయ [తయోదశవిధ. 

అన్యాంగన ద్వివిధ. వేశ్య యొక తె. మొతము ఫీ రందరు పదునారు నాయిక 

లనినారు, 

పీఠలకు ఎనిమిది యవస్థల సంబంధము కూర్చినచో నూట యిరువది 

యెనిమిది భేదములు కలుగును. వీరలకును ఉ తృమ మధ్యమాధమ భేద 

సంకలనమున మూడు వందల యెనుబది నాలుగు భేదము లగుచున్న వి. 

ఈ సంఖ్యను రు|దటాచార్యు లుపభోగమునకె నిరూపించెను. 
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స్వీయకు వలెపరకీయకు సాధారణ వనితకు నెనిమిది యవస్టల సంబం 
ధము కూర్చగా నిన్ని భేదములు కలిగినవి. కొంద రందర కన్ని యవస్థ 
లుండుట నంగీకరింపరు. వారి భావమున నిన్ని భేదములు లేవు. అట్టి యితరుల 
భావనిరూపణ మిచట మన్నది. 

అన్యా (త్యవ స్థ వే త్యే౩ కథయంతి మనీషిణః 

(పథమాయా మవస్థాయా మన్యా స్యా ద్విరహోన్ననాః. 200 

తతో౭_ భిసారికా భూత్వా సంశేశే పశ్యతి పియం 

సం శకేతాచ్చేత్సరిభష్టా వివలణ్ఞా భవే త్పునః. 201 

పరాధీనతయా తస్యా నాన్యా౬వస్థా విలోక్య తే 

అన్యనాయిక కమ్హావస్థలు సంభవింపవు. ఆమెకు మూ డవస్థలే కలుగు 

నని కొందరు మనీషు లనిరి. పరకీయకు వికహోత్క_ంఠిత అభిసారిక వి|పలబ్ది 

యవస్థలు మూడు. తమె సంభవించు ననుట సోవవ తి కముగా నిం దున్నది. 

అన్యవనిత మొదటి యవస్థలో విరహమున నున్మనస్మ యె యుండును. కావున 

విరహోత్క_ంరిత,. ఆ పిమ్మట నభిసారికయె సం కేతమున (పియుని దర్శించును. 

కావున అభిసారిక యగును. సంకేతమున పరిభష్ట యయినచో విిపలబ్బ యగును. 

పరకీయ పరాధీనురాలు. కావున నితరము లగు నవస లొమెకు సంబంధింపవు. 

పరకీయ వేశ్యయను వారి విషయమున నొక విశేష మున్నది. అది 
యి టున్నది. 

౧ 

సీయం సువృ త్తృముల్ల ంఘ్య యట్యేకేన చిరం వసేత్. బి02 

సా౭న్యా స్యాత్ గణికా౭_ మ్యెవం భవేత్ సా౭న్యార భవిష్యతి 

సభ_ర్హృక యయిన పరవనిత సాం్యవదాయిక మయిన కుల|క మాగత 

మయిన సువృ_త్తము నుల్హంఘించి తన భర్తను విడనాడి వేరొకని వలచి వానితో 
చిరకాల ముండు నని యట్టి యామె యీ చెప్పిన వారికన్న వేరొకళె యగును. 
ఇట్ట విశవము నే గణికావిమయమున గూడ భావింప వలసి యున్నది. సామాన్య 

వనితయు తన వంళకమాగత నుయిన నుఖంకర శోభన వృత్తిమును విడనాడి 
తాను వలచినవాని తోడనే చిరకాలముండునేని యా మెయు వేరొక వనితగా 

భావింపదగి యున్నది. 



ర్తీ ఢీ భావ [ప కాళనము 

దీని కనుబంధముగా నీ విషయము కూడ శావనీయము. వేశ్య తన 

సర్వవల్ల భా|వతము విడనాడి యొకని యందే రకర చిర ముండునా ? 

సాధారణ స్త్రీ గణికా సా విత్తం పర మిచ్చతి. 508 

నిర్గుణఇపి న విద్వేషో న రాగో౭స్యా గుణిశ్యపి 

శృంగారాభాస ఏవ స్యా న్న శృంగార ః కదాచన. 04 

ఇతి ద్వివంత ముద్దిశ్య 'పాహ (శీరు దట ః కవిః 

రాగళ్చ్ళంగారనిరు కా యది స్యు ర్లణికాః స్వతః. 905 
ఆవి Pa 

యోషిత్సామాన్యతో జాతః సరః కిం భతితః శ్వభిః ! 

గణిక వేశ్య. ఆమె సాధారణ స్త్రీ). సర్వజనులకు నామె (స్రీ. ఆమె 

(దవ్యమునె ముఖ్యముగా నభిలపించును. ఆమె రాగరంజిత కాదు. నిర్గుణు 

నందును వేళ్ళకు విద్వేష ముండదు. గుణవంతు నందు నామెకు రాగ ముండదు. 

విత్తమున్నకె యందర నాదరించును. వేళ్యకు రాగము లేదు. రాగము లేని 
వనితతో భోగము శృంగారము కాదు. ఎన్నడు నది శృంగారరనము కాదు. అది 
శృంగా రాభానమె. ఇట్టి భావమును (శీరు[ దటకవి నిరూపించెను. వేశ్యావిలాసము 

ద్వేషించు వాని నుద్దేశించి రుదటు డట్లనెను. 

వేశ్యలకు రాగ మె యుండదా? వారు (స్రైలు కారా? వెళ్య యయినంత 

మా తమున రాగము నశించునా* ఈ యంశము భావనియము. గణికలు (పక్ళతి 

నహజముగ రాగళ్ళంగారనిర్భు క్ష అగుదు చేని (స్త్రీసామాన్యముగా గలుగు 

కామము శునకభథక్షిత మయినదా ? 

కింతు తాసాం కలా శేలికుళలానాం మనోరమమ్. ౨08 

విశ్మారితాపర(స్క్రైకం నురతం జాయతే నృణాం 

కుష్యత్పినాకి నే తాగ్ని జ్వాలా భసీగ్చిక్సతః పురా. 207 

ఉజ్టీవితః పునః కామో మన్యే వెళ్యావీలేకతె 8 

కలావిలాస వె దగ్గర వపతిర్షణికాజనః. 208 
ఆ 0 ౯ 

పుంసాం సౌభాగ్య జ దగ్గ నికవమః కేన నిర్మిశః గ్ 29 
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ఈర్ష్యా కుల స్త్రీషు న నాయకస్య 

నిశ్శంక శేలి ర్న పరాంగనాను 

వేళ్యాసు చె తద్ద్వితయం (పరూఢం 

సర్వస్వ మేతా_న్త్గదహోా స్మరన్య. 210 

వేశ్వ్ణలు కలాశేలీ కుశలత కలవారు. పురుషులకు వారితో సురతము 

మనోరమము. ఆ సమయమున నన్య. స్త్రీ స్మ లీ యుండనే యుండదు. కోపించిన 

శివుని నే తాగ్నిజ్వాలా భస్మీకృతు డయిన కాముడు పూర్వము వేళ్యల 

విలోకనముల వలననె మరల నుజ్జీవితు డయినాడు. వేళ్యలు కలావిలాన వై దగ్గర 

ములకు వసతి. వారె పురుషుల సౌభాగ్యమునకు వై దగ్భ్యమునకు నికషము 

వంటి వారు. వారి నెవరు నిర్మించిరో ! వారు వారుగనె విలసిల్లిరి. 

కులవనితలలో నీర్ష [ యుండును. వారి సంభోగము కషపాయితము 

నాయకునకు వ రాంగనలలో నిశ్శంకనసురత శేరి యుండదు. వేళ్యలలో నీ వెలితి 
అగ ఆర We న వ ఇ ఇ ఆగ లేదు. వేళ్య న్మరనర్వస్వము. _ వేళ్యలలో నీర్ష్యారహిత మయిన నురతశేలి 

శంకారహిత మయిన సంభోగవిలానము లభించును. ఇట్టిది రసాభఖానమా? 

ఈ (వఘట్టమున స్వాన్యా వేశ్యా స్వరూవ స్వభావములను వివేచిం 
చుట యుక్తము. అందరిలో భోగ మున్నది. ఇంక నున్నది. వాని నిట్లు 
(గహించునది. 

సమాన కుల శీలేన యోనోఢా వహ్నిసాథడికం 

సా స్వీయా తస్య నై వాన్యా భవే ద్భర్తృ వ్యతికమే. 211 

వ్యతి[కమే తు క న్యాయా; సావ్యన్యా న కులాంగనా 

భో గేప్పవః స్యుః స్వీయా శ్చేదన్యా భోగధనేపృవః. 212 

అ్జేప్పవః న్యుర్గణికా స్తా నృథావర్శ యేత్కవిః 

స్వీయాస్వరూప మీ విధముగ నుండును. సమానకులము సమాన 

శీలము కల వరుడు వహ్నిసాకికముగా వివావాము చేసికొనినచో స్వీయ 

యగును. వహ్నిసాతికముగా వివాహిత యయిన వనిత భర్శృవ్యతి కమము 

కల దయినచో అన్య యగును. పెండ్లి కాని కన్య వృత్తివ్యతికమము కల 
దయినచో అన్యయే యగును; కులాంగన కాదు. స్వీయవనితలు ఖో గేచ్చ 
కలవారు. అన్యవనితలు భొగధనేచ్చ కలవారు. గణికలు ధనేచ్చ కలవారు. 

వీర నీ విధముగనే కవులు వర్ణింప వలెను. వనితాసవాజముగా కామభోగాఖి 
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లాష యున్నను స్వభావగత మయిన ఈ యఖభిపాయఖేదమున వీరి స్వరూప 

మును నిర్హయించునది. స్వీయలో ధనేచ్చ యుండదు. అన్యావెళ్యల కది 
౬9 

యున్నది. 

న ముంచతి |పియంస్వీయా సంపత్స్వపి విపత్స ఏపి. 218 

శీలసత్యార్టవో పేతా రహాః సంభోగ లాలసా 

ముగా నవవయఃకామా రతా వామా మృదుః కుధి. 914 

యతశే రతిచేష్టాను పత్యుర్వీ లామనోహరం 

అపరా ఖే రుద త్యేవ న వదత్య పియం (పియే. 915 

(ప్రియం [పార్థయరే మధ్యా రతివ్యాయామ కలిషు 

స్వయం పునః [పవశ్తేత సవాతే సురత|శమమ్. 216 

సోపాలంభం వచో వక్తి సాపరాధే పియే రుషా 

(పగల్భా౭-౬రభ లే నై వరం బాహేచాభ్యంతర రే. 91 

అపరాగే (సియం రోషాత్ భాషతే పరుషం ముహుః 

ధీరా రతిపరి శాంతా మూర్చితా౭పి పునః పునః. 219 

[సోత్సావాయతి వా వ్వ్వైరం యతతే పురుషాయిళలే 

ఉపచారై 8 సవిన్నయెః అథవా౭ (కమభాపితై *. 219 

ఖేదయ త్యేవ నేశేత సావరాధం [పియం రుషా 

అదీరా దయితాళి షా రతచేషాన బుద్ద్య్వతి. £20 
౧)లు ౬ 0 

మోదతే ముహ్యూతి ముహుః స్వేదరోమాంచమంథరం 

అపరాఖే సతి ముహుః హుం హుం ఇత్యేవ భాషే. వివ] 

సభీినమతుం కురుతే 'కేశాకర్త అతాడనం 

ధీరాధీరా తదుభయం వ్యన క్షి రతిచెష్టితమ్. £92 

స్వీయ సంపదలలో గాని వివదలలో గాని (పియుని విడనాడదు. 

శీలము సత్యము బుజుత్వములతో గూడి యుండును. రవాః సంభోగ లాలసగా 

నుండును. స్వీయలో ముగ్దా మధ్యా (పగల్భా భేదములు కలవు కదా! ఇది 

యంతయు ముగ్దాస్వభావము. ముగ్గ నవవయనుచే ళోభించును. నవకామముచే 

భాసించును, రథినమయమున వామ. వలదు వల దనును. కోవము కలిగినను బులి 
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బులి కోపముననె యుండును. వతి యొనరించు రతి చేష్తలలో [కీడామనోవార 

ముగ యత్నించును. అవరాధము కలిగానా ఏడ్చును. (సియు డ|పీయము పలికీ 

నను పమియు ననదు. ఇది యంతయు ముగ్దాభోగరితి. 

ఆలీ ఆ, య | న అ మధ్యావనిత (పింయుని రతి వ్యాయామ కీడలల్ నట్టివాని నట్టవానిని 

స్వయముగ పార్షించును. తానే స్వయముగ భోగనంభోగముల |[పవర్తించును 

సురతళమ మెంత యున్నను సహించును, (పియుడు కామాపళాధ మొనరించి 

నచో కోవనున నుపాలంభ సహితముగా మూటలు పలుకును. 

(పగల్బ్భయగు వనిత జావ్యానంభోగమున గాని యాంతరనంభోగ 

మున గా” తానే స్వయముగ మ రా చేష్టల నారంభించును. (పాయు డపరాధథ 

"మొనరిం చనచో రోవమున పరువము  భాషించును. ఇట్టు మగ్గా మధ్యా 

(పగల్భా రతిరీతు లున్నవి. 

ఇక ధీరాధిరాధీరాధీరా రతిగతు లీ విధమున నుండుట సంధార్యము. 

ధీరవనిత రతిపరిశాంళ యయినను రతిమూర్భిత యయినను మజల మటల 

రతివిధానమునకు (ప్రియుని [సోత్బావా పెట్టును. పురుమోయిత మునరించుటకు- 

తానే పియునిై2వై సంభోగ మాచరించుటకు యత్నించును. |పియుడు భోగాప 

రాధ మొనరించు నేని నవినయోపచారవిశేషములచే నుత్సాపాము కలవా 

నిగా "చేయును. అధవా అ|కమభాషితములత్రో ఖేదపెట్టును. సాపరాధ 

[పియుని రోషమున జూడనే చూడదు. 

అధీరవనిత యయిన వో |పియు డాలింగనము చేసికొనగానే సంభోగ 

చేష్టలను గుర్తింప నేరదు. పరవశురాలగును. సంతోవ పడును. సంభోగముగ్హ 

యగును. స్విదరోమాం చమంథరముగా రతిమూర్చిత యగును. (పియుడు 

భోగావరాధము కలవాడు కాగా హుం, హుం, అని ముహుర్ముహుః 

వుంకొర మొనరించుకు. చెలికత్తెల సమకముననె కెళాకర్ష ణ మొనరించును. 

తాడన మాచరించును. 

ధిరాధీర యయినచో నన్నియు నాచరించును. రతిచేష్టీతముగా నన్ని 
టిని వ్యకృను చేయును. ఇట్లు ధీరాదివి శేషములు శృంగారసంగతములుగా 

నున్నవి. వీనిని కవు లీ విధముగా వర్థింపదగును. 

B (27) 
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ఉదాతాదిభిదాః కేచిత్సర్యాసామితి జానే 

తే౭పి (పాయేణ దృశ్యంతే సర్వాసామపి కార్యతః.. ౨99 

ఉదాత్త శాంత లలిత 'భదములు మధ్యమా | పగల్భలకు మా[తమె 

నిరూపితము లయినవి. కాని యా భేదము లందరకు గలవని కొంద రనిరి ఆ 

భేదములు సామాన్యముగా నందరకు గల వని వారి వారి కార్యవిశేషముల వలన 

గోచరమగుచునె యున్నది. ఆయా వనితల వచన పరిపాటిలో చేష్టావి శవము 

లలో భావరీతులలో నా భేదములు భాషించుచునె యున్నవి. 

కనో ఢా చేష్టితం ముగ్దాచేష్టి తేషు (పవక్యుళ 

వేళ్యా౭.న్యదీయా చేష్టాశ్చ రక్తారకాది లతణే. 224 

వజ్యామనృ|త తతై వ విద్వద్భి రవలోక్య తాం 

అల్వ్బాంతరళ్వా దన్యాసామవస్తానాం స్వభావతః, వి 25 

అల్పవై షమ్యతో ఒ వస్థాభిదాః న పృథ గీరితాః 

పరకీయ కన్య యని ఊఢ యని ద్వివిధ యగుట సూచితము. ఈ 

కనో్యోఢా చేష్టితమును ముగ్దాచేష్టితములలో నిరూసించుము, వేశ్యాచేస్టలు పర 
కీయాచేష్టలు రక్తవనితా లక్షణము అరక్తవనితా స్వరూపము ఆ యా స్థలముల 
నిరూపితము కా గలదు. విద్వాంసు లా యా స్థలముల జూడ దగును. స్వాధీనపతి 

కాది వనితల విశేషము లన్నియు నా యా యవస్థాస్వభావములు. వాని 
కంతర మంతగా లేదు. అవి యల్వాంతరములు. స్వభావతః వాని వె వై షమ్య 

మల్పము. కావున నా భేదములు వేరుగా నిరూపితము లగుట లేదు. 

ఉదాత్తాదిస్వరూప శోభ కల వనితల చెష్టావి శేవముల నిరూపణము 
భావింపదగును. 

ఉదాతా కేశ వాసో౭ం౦గ మాల్య భూషాసు సాదరా. 226 

శయ్యాభరణ సంస్కార పరిబ ర్హసమేధినీ 
స్థిరస్నేవో కృతజ్ఞా చ దదాత్యా శితవత్సలా, 22 7 

మానయంతీ చ మానార్షా న్నితోగిత్సవరతా౭ పి చ 
బంధునంజాధముదితా కృతజ్ఞా (పి యవాదినీ, 228 



చతుక్థాధికారము కీ11 

వవమాదిగుణై ర్యుక్తా ముదాత్తాం పరిచక్షలే 

ఉదా త వనితా స్వరూపచెన్ష లిం దున్నవి. కేశసంస్కారము వస్తా 
—0 A) అవవ 

లంకారము అంగరాగము మాల్యధారణము భూ షూవిన్యాసము లందు సాదర 

ముగా నుండునది, శయ్యాసంస్కారములచే నాభరణాలంకరణములచే శోభకలది, 
తి an] ౯ అ ఖగ 
స్టా మగు నస్నహము కలది, కృతజ్జ దాన|పీయ సమా శితవత్సలగా నుండునది 

యగునామి యుదాత్త. ఉదాత్త మానార్హులను బహుమానించును. నిత్య 

ముత్సవాస క్మితో నుండును. బంధువు లధికముగా వచ్చిన నధికముగా సంతసిం 

చును. కృతజ్ఞై గా నుండును. (పయవాదినిగా నుండుము. ఇట్ట గుణములతో 

నున్న వనిత ఉదా త్తవనిత, 

సౌందరె ్సశ్వర్య సౌభాగ్య విద్యా భో? రవాంకృ్ళతా. 229 

విద్యాభిజనసంపన్నా నృంధూ నప్యవమన్యశే 

గర్భాభిమానభరితా మాయాచ్చద్శ్మపరాయణా. 280 

ఆత్మకుతింభరా ఘోరా సోద్దతా పరికీర్తితా 

ఉద్దతవనితా స్వభావ మీం దున్నది. ఉద్దత సౌందర్యము ఐశ్వర్యము 

సౌభాగ్యము విద్య భోగములచే నపహాంకృత యగును. వీని వలన సావాంకార 

యగును. విద్యక ల వారిని ఆధి జాత్యము కలవారిని బంధువు లయిన నవమానిం 

చును, గ ర్వాభిమానభరితయె మాయాఛద్మప రాయణ యె యుండును. ఈమె 

తన యుదరపోవణరత. కుషింభరఘోర పకృతి.  ఇట్లన్న యాడుది యుద్దత 

యగును. మధ్యా పగల్భల భేదకథనమున ఉదాత్త శాంత లలిత స్వభావ భేదము 

లనె చెప్పెను. ఉద్దతభావము చెప్పలేదు. అయిన నుదాత్తాది ఏభేదముల నన్ని 

టిని కొందర ౦గీకరింతు రని నూచించి నందున నిది మతాంతర మని భావనీ 

యము. భేద తయ ముండు ననుటయు మతాంతరము, అన్నిటిని సూచిం 

చుట యిందలి రితి, 

సుఖినీ నిత్యసంతుష్టా నత్సమ్మానావమానయోః. ౬] 

అననూయు రవాంమానహీనా విగతమత్స రా 

ఉపకారపరా నిత్య మపకారపరేష్వుపి. 2ిక్రిలి 

ఉపాచరతి బుధూన్యా సా శాంతేతి చ కథ్యతే 



స్ట |చ్హీ భావ ప క*క నము 

శాంతస్వ్టభావ మిం దున్నడి. ఈమె మఖిని, నిక్టనంతుష్ట. మానావ 

మానములలో నేక్రవిధముగనె యుండి యనూయారహిత యగును. అవాంమాన 

మీమెలో నుండదు. మాత్సర్య ముండదు. అవకార మొనరించిన వారి విష 

యమున గూడ నుపకారవరురాలుగా నుండును. బంధువుల కుచితము లగు 

నుపచాళము లొనరించును. ఇట్టున్నచో శాంత యగును, ఉద్దత కన్న నిమె 

యత్యంతము భిన్న పకృతి. శా తారూపవి వేచనమునక యుగతారూప మటు 
క్ న్ని 

నిరూపిత నుని భావింప వచ్చును. 

రూప యౌవన సంపన్నా సఖీ శేలి కృతోద్యమా. £3 

వాసో౭ ౦గ-రాగ మాల్యర్తు "వేలా ఇల సరి త్చియా 

సంభోగరసికా పూలా భావ హావ సమేధితా. £84 

కలాశిల్బ విశాలాథ్యా లలితా పరికీ ర్లితా 

లలితవనిళా స్వరూప వివేచన మిం దున్నది. ఈ లలిత రూప యౌవన 

సంపన్న. చెలియలతో నాటలాడుటలో నాసక్త. అందు కృతోద్యమ. వస్త్రము 

లంగ రాగములు మాల్యము లం దాస, వసంతాది బుతువులలో వివోరాన క్త. 

సాగరతీరము లందు తై లపరిసరము అందు సరి తటము లదు నమాస క్ష. సంభోగ 

రసిక. హేలా హావ భావములచె సమేధితన్వభావ. కలావై భవము శిలువె భ 

వము లచే పరిపూర్ణ. ఇట్ట యీమె లలిత. 

ఆషవిధ నాయివలు 
ఠు 

ఖండిళా విిపలబ్బా చ తథా వానక నట్టి, £85 

స్వాధినభ రృకా చైవ కలవోంతరితాపి చ 

విరహోత్క-౦ఠితా చైవ తథా |పోషితభ_ర్హకా. 286 

తథా౬భిసారి కత్యష్టా వవసా నాయికా  శితాః 
టె థి 

నాయికలకు భేదసంపాదకము లయిన యవన లవవిభపముల నున్నట్లు 
(థి యు ౧ 

సూచితము. నాయికా[ళితము అయిన ఎనిమిది యవస్థల “మరు లిచట కలవు. 

ఈ నామములు సార్గకములు, తదవన్గా రూపమును కొంత నూచింప గలవు. 

ఖండిత-వి[పలబ్ద-వాసకసజ్జిక - స్వాధీనభ_ర్హృక-కలవహోంతరిత - విరహోత్కంఠిత - 
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(పోపితథ_రృవ- అభిసారిక యకు నామము లా యవస్ట కోల వారిని జెప్పును, 

కరి స్వరూప మిటువైని నిభూపిత మగుచున్నది. 

ఖండిత 

అతీశ్య సమయం యస్యా వా్యనంగా దన్యతః పతిః. 287 

భోగాంకలకితః [పాత శేతి చేతా హి ఖండితా 

ఖిభతి చింతయతి చ తూక్షిం ధ్యా నుతి తాన్యుతి. 288 

ఖద్యతి (భామ్యతి ముహుర్చీర్హం శ్వసితి రోదితి 

ముహుర్విలపతీ తే శే ఏకారాః ఖండితాగతాః. 289 

(పాగుకా పవ భావా; నః సాపరాధ పియాగమే 

ఇందు ఖండితాన్వరూపము ెష్టలు నున్నవి. నాయికకు నియత 
మునరించిన సమయనం కేతమును ఇతర వ్యాసాంగ మున [పియు డతి|కమించి సమ 

ఆ్హమమునకు శాక |పాత్కకాలమున ని కరవని తాభో గసంభో గముల చిన్నెలతో 

కూడి వచ్చునని వాని జూచి కుపిత యయిన వనిత ఖండితవనిత యగును. నమ 
అతుమున రా నందున భోగాంకములతో వచ్చినందున (ప్రియ నానావ్యధల 

బాందును. ఐవి యిచట నిరూపితము లగుచున్నవి ఖండిత భయవడును. చింతిం 

చును. ఊరకనె యు-డి ధ్యానించును. వ్యధ సడును. ఖేద పడును [భమించును. 

ముుహుఃదిర్చ ముగా నిట్టూర్చును. రోదించును. ముపా, విలపించును. ఇట్టి వికా 

తయు లన్నియు ఖండితానాలయి.కాగతముగా వరి తము లగుచో కావ్యమున నవి 

శోభ కలిగించును. కామాపరాధ మొనరించిన |సియుడు వచ్చి నప్పుడు (స్రీలకు 
గలుగు భావవికారము లిది వరలో నూచితము లయినవి. 

విపలబ 

సమయం చాపి సంకేతం దత్వా (పేమవ్య చ దూతికాం. 240 

అనాగతశ్చద్య్యాసంగా ద్విపలబ్దా తు సా స్మృతా 

చింతా నిశ్వాస ఖేదాళ్చ వాత్తాపో మూర్భనం ముహుః. 241 

(పలాపో జాగరః కార్భ్యం వి పలథ్రాసు వి కియా; 

వి|పలబ్లా స్వరూపచెష్టా విశవము లిచట గలవు. (పియుడు సమయ 

కుచ్చు సంకేతము సూచించి దూతికను పంపించియు నితరవ్యాసంగమున రాక 



ర్రీ14 భావ పకాళనము 

పోయినచో వంచిత యయిన నాయిక ప్మిపలబ్ట నాయిక యగును. వి(పలబ్ద లయిన 

వనితలలో నీ వికారము ౪ ౦డును. చింశ నిశ్వాసము భేదము కలుగును. వాత్తాప 

ముదయించును. ముహుః మూర్చన మువయించును. | పలావము జాగరము 

కృశత్వములు కలుగును. ఇట్టి వన్నియు వి పలబజ్ఞావనితా వికియా విశవనులు. అ 

వాసక నిక 
జ 

భోగోపకరళై ౩ స్వర్వ్వెః సజితే వాస వేళ్ళని. 242 

ఆన్నీర్య భోగశయనం శయనం కలిని దయోః 

(పతీవ లే యా పర్యంకే (పియాగమ మలంకృతా.,. 248 

వేయం వాసకస్కక్రైతి కథితా కవిపుంగవె + 

సఖీవినోదః సంభోగ మనోరథ వి వింతనమ్. 244 

హృల్లేఖః శ్వసితం దూతీ |స్రక్యాగమన చింతనం 

ఇతి వాసకసజ్ఞా యాః వికియాః కథితా బుధైె ః. 245 

వాసకసజ్ఞా స్వరూప వి క్రియ లిచట నున్నవి. సర్వవిధ భోగోవకరణ 

ములతో సజ్లితమై యున్న వాసభవనమున భోేగశయనమును  శేలిశయనమును 

ని|[దాశయనమును ఆ_స్హృత మొనరి.-ఎ తానలంకరించుకొని పర్యంక మున పియా 

గమనమును |పతీకించు వనిత వాగకనజ్జిక యగును. ఇట్టీమె స్వరూపమును కవి 

పుంగవులు నిరూపించిరి ఈ నాయిక సఖీ పినోదములతో గడపును, సంభోగాను 

కూల మయిన మనోరథములను చింతనము చేయుచు నుండును. వాదయముననె 
లేఖ మొనరించును. హృదయము సర్షికౌనును. శ్వనిత మొనరించును. దూతి 

తిరుగ వచ్చునో యని యాలోచించును. వానకసజ్లిక కిట్టి వికియ లుండు నని 
టె 

బుధకథనము. 

స్వాధీనభరక 

యస్యా రతిరసాస్వాదముదితో దయితః సదా 

సదై వాస్తే తయా సాక మేమో స్వాధీనభ_ర్హృకా. 246 

ఉద్యాన సలిలకీడా కుసుమాపచయ కియా 

ఆపానశేలిః శ|కార్చా వసంత మచనోత్సవాః. 247 

స్వాధీనభ_ర్హృకాయాః స్యుర్విలాసా శై వమాదయః 
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స్వాధీనభర్ఫ్సకా స్వరూప మిట్లున్నది. ఈమె దయితుడు నిత్యము 

ఈమెతోటి రతిరసాస్వాదమున ముదితుడై యుండును. ఎల్లప్పు డామెతో నంచ 

రించును. అట్ల నరింపగల నుభగ స్వాధీఃభ రక. ఈమె యుద్యానవన వివో 

రము సలిల[కీడ కుసుమాపచయము మొదలగు (కియలలో నానక్తు రా లగును, 

పానగోష్టి యం దాటరము చూపును. ళకార్చ ఇందపూజ యొనరించును. 

వసంతోత్సవ మదనోత్సవముల నొనరించును. ఈ మొదలయిన విలాసములు 

స్వాధీనపతికకు సంబందించి యుండును 

కలహాంతకెత 

కృతాపరాధం _చెయాంసం [చసాధనపరం ముహుః. 248 

Yow అగ రా ఇ సఖినమతు ౦ (వణతమీన్త్య్వా కో ధా దజాన్య యా 

పశ్చాతా వన తవతి కలహోంతరిలా తు సా. 9249 

హృద్దావాః సం|భమో ్హమోావాః సంజ్ఞా నిశ్వసితం జ్వర! 

ముహురుష్ణహుర్విలాపో౭ పి దేవః సవ్వ[త వస్తుషు. £50 

కలవోంతరిశాయా నుం రెళమాచ్యాశ్చ వి కియాః 
ల 

కలవోంతరి తారూప మిందున్న ది, పణయాప రాధ మొవరిం చిన 

(పియుడు (పియురాలిని |ససన్ను రాలిం చేయుటకు నముచితముగా నలంకరిం 

చుటకు సకియల సమవ్షమున నె (కణతుడు దాగా నాయిక యీన్హ్యా, కోధమున 

నాతని (తోసిపుచ్చి విడనాడి యనంతరము సపశ్వాత్తాపమున తప్పు రాలయినచో 

నామె కలహోంతరిత యగును. ఇక నప్పు డామెకు హృద్దావా మతిశయించును, 

సం భమము గలుగును. మోహ ముద ముంచుకు, సంజ్ఞ లొనరించును. నిశ్వసిత 

మొనరించును. జ్వరపడును. ముహుక్కుహుః విలపించును. సర్వవస్తువు లందును 

ద్వేషము పూనును. ఇట్టి వికారములు కలవోంతరితకు కలుగు ననిరి. 

ఉచిత వా స్వయం దశ్తె సమయే (పోషితః పతిః. 95 | 

నెతి వ్యాసంగతో యస్యాః సా తు (పోషితభ_ర్హృకా 

మాలిన్యం జాగరః కార్భ్యం నిమిత్తాది పరీక్షణం, 252 

అంగసాదళ్ళ చింతా చ జాడ్యం శయ్యాా్యరతి_స్తదా 
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పవం [పోషితనా భాయా వికియాః కథిణా బుఛై 8. బివి ల్రి 

పోషితభర కా లక్షణా మిం దున్సది. నముదిత సమయమున గాని (౬ మూ a 
స్వయంద_త్త మయిన సమయమున గాని వతి పోపితుడై దేశాంతరగతుడై యితర 

'ప్యాసంగవశమున సమయమున రాక పోయినచో రా జాలక పోయినచో ఆ వనిత 

పోషి తభ_ర్థ్భక యగును. అబి దై మాలిన్యమున నుండును, జాగరమున 

నుండును. కృశించి పోవును. |వీయుని యాగమనవిషయముగా నిమిత్తాదులను 

పరీజీంచును. నిరిక్షించును. వాడిపోయిన యంగములతో నుండును. చింతపడును, 

జాడ్యము కలదగును. ఎల్లప్పుడు శయ్యవై పరుండును, ఇట్టి వన్నియు (పోషిత 

నాథా వికారము లని బుధులు నిరూపించిరి. (వొషితుడయిన థర్త కల వనిత 

యగుట నామము సారకము. ఇళ యంతట (గాహ్యూము, 
6 య 

విరహోత్కంఠిత 

ఉచితే౭ వాని సంపా నై తిశేనాపి హేతునా 

యస్యాః వతిః సా విదరైైర్విరహ్ త్కంరితా స్మృతా, 254 

విషయస్యాపరిచి ఎ త్తీరంగసాదళ్చ వేపథుః 

అనుభూతస్మృతిద్వపో వ్యూ త్తావో వావ్బనిర్గమః. 255 

దూతీ సఖ్యాదివిసంభః స్వీయావస్థా | పదర్శనం 

విరహోత్మ_౦రికాయాః స్యురేవంభావా వికారజాః, ఏర్గ్ర 

విరహోత్క_ంఠితా రూప మిచట నున్నది. సముచిత మయిన దినము 

సం పా_ప్త మయినను ఏదేని కారణమున (పియుడు రాకున్న చో విరవావ్యధ 

ననుభవించు వనిత విరహోత్కంఠిత యగు నని విదగ్దులు వ్య దేకిం చిర. ఈమె 

చేష్టావి శేషము లీ విధముగా నుండును. వషయని ర్లారణ మొనకింప లెదు. ఒడలు 

విరిచి కొనును. వేదన పడును. కంపించును. అనుభఘాతముల స్మృరణమున 

ద్వేషము చూపును. హృదయళతాపము పొందును. కన్నీరు "పెట్టు కొనును. 

ధూతివై చెలియల్నవై విసంభ ముంచును. తన యవస్థ (పదర్శించును. వారితో 

వేదన చెప్పి కొనును. ఇట్లు విరవోత్కంరితకు వికారజన్యము అయిన భావము 

లుండు ననిరి. 

అభిసారిక 

రూపయొవనసంపన్నా కుల భోగ ధనాధికా 
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వాసో౭ం౦గరాగమాల్య రుచందనేందూదయందిభిః. విర్ర 

ఉద్దష్యమాన ఫంచేషు పంచచబాణ | వూరితా 
దె రది 

ంరా౭_భిసొరయ'కతే కాంతం సా భ వేదభిసారీకా. " ల55 

అధిసారికాలతణ మిందున్నది. అభిసరింవ “జేయునది యభిసారిక. అథి 

సరించు నది యభిసారిక. ఇందు మొదటి రూవ మిచట నున్నది. ఈమె రూప 

యౌవన సంపన్న. కులాధిక. ధనాధిక. వాసోంగరాగ మాల్యర్తు చందనేందూద 
యాద్యుద్దపనవిభావములచె కామోద్దపనము కల దగును. పంచబాణుని వంచణబాగా 

ములచే [వణితయై వ్యధిత యగును. ఇంతగా నిట్టయి తన కాంతుని అభినరింప 

జేయును. తా నున్న స్థలమున కాతడు వచ్చునట్లు చేయును. ఇట్టి ఈమె యభి 
సారిక యగుసు, ఇదిస్వీయాంగనాభిసారణ రీతి. 

పరాంగనాభిసరణ| సకార మీ విధమున నుండును. ఈమె వపరాంగన 

గావున తన వానఖభవనము విశనొడి (ప్రియుని నివానభవనమున కభిసరించును. 

విలీనా న్వేషుగా తేషు నిశ్శబ్ద వదసంచనా 

పశాన్నివ ర్తితపదా శంకమానా పదేపదే. 259 

పథూత వేపథుమతీ స్వేదోద న్నపితాంగకా 

శార్దూల దర్శన (త స్త హారిణీ శాబ వీతణా. 260 

జో్య్యత్స్నీ తమన్వినీ యానయోగ్య వేవవిభూపి. తా 

నీలీ కునుంభ మంజిష్టారా?ః పట్లే త్తరీయకై *. 261 

అవకుంఠితనర్వాంగీ శనై ర్యాతి పరాంగనా 

పరాంగనాథభిసరణ మీ విధముగా నుండును. తన చేహావయవములలో 

తాను ముడుచుకొని విలీన యగును. నిళ్ళజ్ణముగా  పదనంచార మొనర్చును. 

పాదములను వెనుకకు వేయును. నడచును. పదపదమున సంచేహించుచు నడచును, 

అధికముగా కంపము కలదై స్వేదోదయమున నంగములు తడువగా, పులిని 

జూ చిన లేడిపిల్ల వలే బెదురు చూపులు కలదై కీతథీతగా సంచరించును. వన్నెల 

కల రా| తులలో (పయాణ యోగ్యము లగు వేషముల ధరించియు, చికటి కల 

రా తులలో యానయోగ్యము లయిన వేవముల  ధరించియు, నీలీఠాగము, 

కునుంభ రాగము, మంజిష్థారాగము కల పట్టుత్తరీయములచె నవగుంఠితస ర్యాంగి 

B (28) 
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యె పరాంగన మెల్లగా నథివరణ మొనరించును, జోత్స్నీ రా తులలో ఆల్లనివి, 

తమస్వినీరా తులలో నల్లనివి యగు నావోర్యముల ధారణ ముచితము. కావున 

క్యోత్నాభిసారిక, తమి |సాభిసారిక వ్యవహారము లున్నవి. 

వేశ్యాఖినరణము 

ఆవి? స్మరసి్మితముఖీ మదారుణ్ణవిలో చనా. ౨62 

స్నా తానులి_ప్రనర్వాంగీ నానాభరణభూషి తా 

హార్తోదం చిత రోమాంచ వ్యాజాంకు రితమన్సథా. 268 

వృతా పరిజనై 8 స్పీతభోగోవకరణోజ్ఞ్వలై 8 

నితంచాలంవి రశనా స్వనోద్యూత మనోభవా. 264 

చరణాంభోరువా రణన్మణిమం జీర మంథరా 

ఏవం (పీతా౬భిసరతి వేశ్యా వె శికనాయకమ్. 265 

వేశ్యాభిసరణావిధాన మిం దున్నది. కామభావసూచక మగు మంద 

స్టితము ముఖమున నావిర్భవింపగా మాన్మథమదమున విలేోచనము లరుణముగా 

నుండగా స్నా తానులి ప్త సర్వావయవయె నానాభరణభూపిత యె, వా ర్రమున 

నుత్ఫుల్లము లయిన రోమాంచము లను వ్యాజమున మన్మ థాంకురములు కలదై 

పరిజనపరీవృత రై. |పయాణించును. పరిజనులు నానావిధములు  సమధికములు 

నయిన భోగోపకరణములచే సముజ్ఞ్యలముగా నుందురు. ఇంక నా యభిసారిణి 

వేళ్య రశనాలంబి నితంబబింబ యగును. రశనామణుల న్వనములచే నామె మనో 

భవభావము లుద్యూతము లగును. ఆమె చరణాంభోరువాము అందు మణిమంజీ 

రములు మంధరముగా రణన మొనరించును. ఇట్లు సం|పీతురాలై వేళ్ళ వైళిక 

నాయకు నభిసరించును. 

(పేష్యాథినరణము 

విస్త జాహువితేప |సంనద్దమిి ల్ల మాలికా 

వ్యావిద్దగతిసంచార శ్లథమానాంశుకాంచలా, 266 

(పన్ఫుర ద్యూవిలాన[ శ్రీః విభ మోత్సుల్లలోచనా 

| అవిరామాద రాభ్యాస మదస్థలిత జల్పితా. 96 / 

(వేష్యాభియాతిి చేటీభిః _పియ మత్యంతగర్వితా 



చతుస్టాధి కారము 219 

| పేష్యాభిసారరీతి యిం దున్నది. _పెవ్య భృత్యు రాలు. భృ త్యభార్య 

"సేవకుని స్రీ. దిగజారిన బాహువుల వి జేసముచే ధమ్ముల్ల ము నందలి పూలమాల 

జారిపోవునట్టుగా, తొ(టువపడు గతిసంచారమున  నంశుకాం చలము (పిదిలిపోవు 

నట్టుగా, | భూవిలానళోభ స్ఫురించు నట్లుగా, విభమములచే లోచనము లుత్ఫు 

న్రిము లగు నట్లుగా, అవిరామముగా నాద రాభ్యానములతో పలుకుపలుకులు 

మదస్టలితము లగు నట్లుగా _పేష్యాభిసారిక చేటులతో గూడినదై యతిగర్వితయై 
(పియు నభిసరించును. అభిసారవిధి యిట్లు నవిశేషముగా నిరూపిత మయినది. 

నాయకుడు నిదించునప్పుడా యా వనిత లే యే విధమున 

నుందురో యిందు సం గావ్యూము. 

సువ పరాంగనా తస్మిన్ పార్శ్వే తివ్పతి నిళ్ళలా. 280 

అలంక'రోతి నిభృతం తై ర్యాల్యానులేష్టనెః 

[వబోధయతి భావజ్జా భావాం స్తస్య [పతీక్ష తే, 269 

వేళశ్యా౭ తిమృదుభిః స్పర్మెః త త్కేళో ల్లెఖనాదిఖిః 

(ప్రబోధయతి తద్చో ధే _పణయాత్కు_ప్యతి మణమ్. 270 

(పష్యాకమ్యున్మీలనై ర్వ(స్త్రువ్యజనై 8 వొదమర్హ నై. ః 

(పబోధ్య నిర్భర్త్హ్సృయతి నాసాభంగపురస్సరమ్. - 271 

చప్టితా న్యేవమాదీని భవంత్యాసాం పృథకృథక్ 

పరాంగన నాయకుడు ని[దించు చున్నచో నాతని పార్భ్వమున నిళ్చ 
లముగా నిలబడియుండును. శీతలము లయిన మాల్యములతో నను లేపనములతో 

నిభృతముగా నలంకరించును. భావజ్ఞురా ల [పబోధము కలుగ జేయును. ఆతని 

జుట్టు నుల్లేఖంచును, (వేళులతోసర్లును. అట్లు నెమ్మదిగా నాతని లేపును. ఆతడు 

మేల్కౌనగా [పణయమున తణము కోపించును. (వష్యావనిత యయినచో 

కను రెప్పల నెత్తి చూచును. చెట చెరగుతో వీచును. పాదమర్షన మొన 

రించును. అట్లాతని మల్కొలిపి జెదిరించును. ముక్కు పట్టి నులిమి 'మెదుపును, 

ఇట్లీ విధముగా వీరలకు వేరు వేరుగా చేష్టితము లుండును. 

ఉ తమాది భేదములు 

స్నేవళోత్సిక్తైః కులీనై శ్చ గుణిభిః కామ్యుతే చ యా, 27/2 

గృవ్లోతి కారణా, దోషమనునీళా |పసీదతి 
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కుర్వుతో౭౬ప్య (ప్రియం భర్తుః పియమేవ కరోతి చ. 279 

ఈర్ష్యావత్యప రా ధే౭_ పి తూమీం వా సో తమా భవేత్ 
యి లం జాని 

" నాయికలలో నుత్తమాదిఖేదము లున్నవి. ఉత్తమనాయికాగుణము 

లీ విధముగా నుండును. స్నేవోర్డు)లు కుఠీనముల నగు గుణవంతులకు కమనీయ 

గుణము లుండుటచే కామ్య యగు వనిత యు_త్తమ. ఏదేని కారణమున రోషము 

వహించును గాని యనునయమున (పసన్ను రా లగును. (వ్రియు డ(ప్రియ 

మాచరించినను ఉ_త్తమవనిత [పియమె యాచరించును. (పియుడు [పణయాప 

రాధ మొనరించినచో నీర్గ్యకలది కా వచ్చును. తూస్తంభావమున నుండ వచ్చును. 

ఇట్లుండునది యుత్తమవనిత యని [గాహ్యూము. 

స్వయం కామయతే పుంసః పురుమెర్యా చ కామ్యళతే. 274 

అవరాద్దా౭.పరాధే స్యా దన్భతే౭నృతభాషిణో 

స్నివ్యాంతీ స్నివ్యాతి పరముపక ర్తు గ్థపక ర్తరి, 27 

పవమాదిగుణా ర్యుకా మధ్యమా సా స్శతా బుధైః 

మధ్యమనాయిక యీ విధమున నుండును. పురుషులను స్వయముగ 

తానే కామించును. పురుషు లామెను కామిుతురు. పురుషు డపరాధ మోనరిం 

చినచో తాను నవరాధ మాచరించును. పురుషు డనత్యము భాషించిన తాను 

నసత్యము పలుకును. పురుషుడు స్నేవాయుక్తు డయిన తానును సస్నేవా 

యగును. వా డుపకరించిన నీమెయు నువకర్హిి యగును. ఇట్టి గుణములతో 

నున్నచో మధ్యమ నాయికయగు ననిరి. 

కుష్యత్సకారణే కోపం న నియచ్చతి యాచితా. 276 

అరూపం రూపవంతం బా సగుణం నిర్గుణం చ వా 

జీర్ణం వాపి యువానం వా యా వా కామయలే ముహుః. వై 

రోషేర్హ్యా కలవో[కాంతా సాధమా కథ్యతే బుధై 8 

అధమనాయిక యిట్లుండును. కారణము లేకున్నను కోవము కల 

దగును. బతిమలాడినను కోపమును నియమిత మొనరింపటదు. రూపరహితుని 

రూపనసహితుని సగుణుని నిర్గుణుని ముసలివానిని యువకుని బెల్ట్ 'వాని నయిన 

నధమ కామించును. ఇట్లు కామించును కావుననె యీమె యధమ. రోషవ్యా్త 

యీ ర్హ్యాక షూయిత కలహా[ కాంత య యుండును, ఇట్టి దధమ. 
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సర్వాసా మేవ నారీణా మేతే సాధారణా గుణాః. 2768 

స్వీయాస్తు నిభృతా స్తే స్యురన్యదియాసు మధ్యమాః 

సాధారణాన్సు (వథితా బుధై రూహ్యో యథారనమ్. 279 

ఇతీ (శ్రి శారదాతనయ విరచితే థఛావపకాళనే 

శృంగా రాలంబన నాయకా నాయికాది స్వరూవనిర్ణ యో నామ 

చతుర్ణో౭_ ధికారః. 

స్వాన్యాగణికలలో నుండు గుణము లందును కొంత విశేష మున్నది, 

సామాన్యముగా సర్వవనితలకు గుణములు సాధారణరూపముననె యుండును. 

స్వీయవనితలలో నవి నిభృతములు. వరకీయలలో మధ్యమములు, వేళ్యలలో 

గుణములు (పఖ్యాతముగా నుండును. ఇవి యథారసముగా నుండుటను బుధు 

లభూ్య్యూహించుట యు కము, 

ఇది (శ్రీ శారదాతనయ విరచితమైన భావ|ప్రకాళమునందు భా వాలోకమున 

శృంగారాలంబన నాయక నాయికాదిస్వరూవ నిర్ణయ మసెడి 

చతుర్భాధికారము, 



పంచవూభికెౌరవంం 

నాయక నాయికా భేద త_త్రదవస్థాది నిరూపణము 

ఈ యధికారములో మొదట చెప్పిన, చెప్పనున్న విషయముల కథన 

మున్నది. 

ఉకాళ్ళ నాయకాస్స క్వి నాయికాళ్ళ పృథక్పృృథక్ 

అవస్థా నాయికాదీనాం సవాయా శ్చ తతన్తతః, 1 

ఇదానీం కథ్య తె౭_స్మాథిః సర్వాసామేవ యోాషితాం 

యౌవనం తస్య భేదాళ్చ తదవస్థా విచేస్టితమ్. లి 

నాయకావాంతర భిదాః శృంగారె కరసాశయాః 

నాయికావాంతరభి దా న్తత్తత్స త్వగుై ర్యుతా!. రీ 

తాసాం విరకిం రక్తిం చ గమ్యాగ మ్యుషు భావతః 

అన్యే౭ పి యే (పవత్య్యుం శే నత త్ర తా రో పయో గినః. 4 

తత త త)వ విజయా తత దరానువంగిణః 
లారి a ఎ ధి 

ఇప్పటి కీ నిరూపిత చతుర్ధాధికారమున నాయక నాయికా 

రూపములు వేరు వేరుగా నిరూపితము లబునవి. నాయికాదుల యవస్థలు 

సవేయలు తత్స భావములు నిరూపితములు. ఇక నీ పంచమాధికారమున 

సర్వయువతుల యౌవనము నిరూపింతుము. తద్భెదములు తదవస్థలు తచ్చెష్టిత 

ములు (పతిపాదితములు కా గలవు. శంగ్యారై కరససమా।| శయములయిన నాయకా 

వాంతర భేదములు నాయికల యవాంతర భేదములు నాయా స త్వగుణములతో 

కూడుకొనీన విధమున నిరూపితము లగును. గమ్యాాగమ్య అయిన వనితల 

విరక్తి రక్తి తత్తృద్భావానుసారమున నుల్లి ఖత మగును, ఇంకను త త్తృతా్క్కారో్య్యోప 

యోగి విషయములును వివేచితము లగును. తత్తదన్ధానుషంగమున నున్న 

పీని నన్నిటిని ఆయా స్థలము లందు గుర్తింప వచ్చును. 
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యౌవన ఖేదములు 

ఈ యుషుక్రమ వచనానుసారమున (స్త్రీల యౌవనము. నాలుగు 

విధముల నుండుట తచ్చెష్టల వై విధ్య మిందు గుర్తింప నగును. 

(్రీణాం పాయేణ సర్వాసాం యౌవనం చ చతుర్విధమ్. ల్ 

(పతియావన మేతాసాం భ వేద్భిన్నం విచేష్టితం 

ఆరూఢ రాగం నయన మసమ।గారుణో౭_ ధరః. 6 

గృరస్మేరం చ వదనం గండ యోర్షర్వజం రజ్య 

అంగముద్భిన్న లావణ్య మావిర్వదనసౌరభమ్. 7 

ఉద్భేదః నృనయోః కించిదవిభకాంగసం ధితా 

ఆభిరూప్యమ కాఠిన్య మంగానా మతిమార్షవమ్. ది 

పవమాదిగుణావస్థా |పథమే యౌవనే భ చేత్ 

సామాన్యముగా (స్త్రీల కందరకు యౌవనము నాలుగు విధములుగా 

నుండును. ఆ యా యౌవనము లందు (స్త్రీల విచేష్టితము వివిధముగా నుండును. 

(ప్రథమయౌావనమున (స్త్రీన్వరూన మి ట్లుండును. నయనమున రాగ మారూఢమై 

యుండును. రాగము రకిమ. నాగ మనుకాగము. అధరమున నారుణ్యము 

సమ్మగముగా నుండదు. ముఖము స్మర సె్టైరిముగ నుండును, గండస్థలము 

లందు గర్వజన్య మయిన రాజస ముడును. అవయవము లందు లావణ్య 

ముద్భిన్నమగును. వదనము.న సౌరభ నూావిర్భవించును. సృనములు కొంచె 

ముగా పొటమరించును. అంగముల నంధిఫంబంధము అంతగా విభకృములై 

యుండవు. అంగము లభిరూవములె యకరఠినములే. మార్త బాతిశయమున 

నుండును, [పథమయౌావనము నం దేవం పాయ మయిన గుణావ్యన 

యుండును. 

రతికేశం న నవాతె మృదుస్ప ర్యాభిలాపిణీ. 9 
య 

క్భతాద రా౭ం౦గసంసాా_ రే సఖీ కేలిషు లాలసా 

న వార్షళ్చ న శోకళ్చ సపత్నీదర్శనాదిషు. 10 

సంగమే వల్లభస్యాపి న విరజ్యతి రజ్యతి 
య రః తీ 

యావే (వథమే స్ర్రీణామేవమాదివి చేక్ట్రి తమ్. . 11 
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(పథమంహావనము నందు (స్త్రీలకు వవమాదివిచేష్టితము లుండును, 

రతి'క్లేశమును సహింప జాలదు. మృదుస్పర్శము నభిలషించును.  అంగనంస్కా- 

రమున నాదరము వహించును. శలియలతో నాటలందు లాలసగా నుండును, 

సవల్నీ దర్భనాదులలో వార్ల ము పొందదు. శోకము పొందదు. వల్ల భసంగమున 

వీర క కాదు; రకయు కాదు. 

కీనా పయోధశా గాత్రం పూర్ణావయవమంథరం 

ఆయతం జఘనం మధ్యం మధ్యం కృళశం (శోణి సమున్న తా. 12 

రోమరాజిః స్ఫుటా నిమ్మా నాభిర్వ రికృం వల్మితయం 

ఊరూ కరీకరాకారౌ రకిమా పాణిపాదయోః, 18 

స్నిగ్రత్వమంగశేశెషు నయనే దంతపం క్కిషు 

పవమాదిగుణావస్థా ద్వితీయే యౌవనే భవేత్. 14 

ద్వితీయ యౌావనమున పయోధరములు పీనము లగును. శక్ర మవ 

యవపూర్ణ తచే మంథర మగును. జఘనము విశాల మగును. మధ్యము కృశిం 

చును. పిటుదు లెత్తుగ నుండును. రోమరాజి స్ఫుట మగును. నాఖి నిమ్న 

మగును. వలి తయము వ్యక్త మగును. ఊరువులు కికరాకారము కల వగును. 

పాణి పాదము లందు రక్తిమ యొర్నడును. అవయవము లందు శకేశము లందు 

నయనము లందు దంతపంక్తు లందు స్నిగ్గత యెక్పడును. పవమాదిగుణావస్థ 

ద్వితీయంయహోవనగతము. 

అపరాధం న సహతే నానునీతా (వసీదతి 

ఈర్ష్యతీ |వణాయ] కుద్దా వతిపజాభ్య సూయిని. 19 

సాధి|పాయాః సఖీః స్నిహ్యూళ్యాప్తాన్ (కుధ్యతి బాంధవాన్ 

గృృహ్హాతి మానం సుదృఢ మిచ్చత్యనునయానపి. 16 

రతి కలిష్వునిభృళా గర్వితా చేష్టతే రవాః 

ద్వితీయే యావనే |పొయః (స్త్రీణా మెశద్విచేష్టి తమ. 17 

ర్వితీయంికావనము నందు సామాన్యముగా (స్త్రీల కీ చేష్టితము 

లుండును. ద్వితీయయౌావన అవరాధము నహింపదు. అనునయమున (పసన్న 

కాదు. ఈర్ష్య పడును. [పణయకోపము వహించును. [ప్రతిపకము వారి ననూ 
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యించును. సాభి పాయ లయిన సకియ లందు స్నేవాయుక యగును. 

ఆ ప్తబంధువుల నయిన కోపమున జూచును. నుదృఢముగా కోపము వహించును. 

అనుగనయయ ముల నిచ్చగించును. సురత |కీడలలో నిభ్భతముగా నుండదు. సరిగా 

సురతము సొగనీయదు. ఏకాంతమున |పియసన్నిధిలో గర్విత యగును, 

అధే రాగమాసృణ్య మన్ని గ్లత్వం చ చకుషి 

ఛాయా చె_గుణ్య మంగానాం ఖరస్పర్శిత్వ మవచ. 16 

శ్ర ఛావయవతా చాపి కాంతిమానిః క పోలయోాః 

ఏవమాది గుణావస్థా తృతీయే యౌావనే భవేత్. 19 

తృ తీయయావనము నం దధరమున రాగమస్ఫణత యేర్పడును. 

నేత్రమున న్నిగ్దత తగ్గును. అవయవములకు ఛాయావై గుణ్య మేర్చడును. కఠిన 
స్పర్శయు కలుగును. అవయవములు శ్లథము లగును. కపోలము లందు కాంతి 

మ్లానమగును. తృతీయయాౌా వనమున నిట్టి గుణావస్థ యుండును. 

కామతం (తేషు వై దగ్భ్యం కాంతాఖీష్రానుకూలతా 

అనాదరో౭౬వరాభషు (వతివ చేవ్వమక్సరః. 20 

కాంతస్య చాపరిత్వాగ సృదాకర్ష ణ "కౌశలం 

తృతీయ యౌవనే (ణా మెవమాది విచేషీతమ్. 21 
పి 

తృతీయ౨ౌావనమున నిట్టి చేష్టితము లుండును. కామత్తంత్రము 

లందు వై దగ్గ్యము, కాంతుని యఖీష్టమున కనుకూలత, అపరాధము లం దనాద్ర 
రము, |పతిపక్షమున మత్సరము లేమి, [పియుని పరిత్యజింప కుండుట, తదా 

కర్త ణకౌళల మను నిట్టివి తృతీయయావనచేష్షలు. 

శోణోరశ్చ ననయోరూర్వో ర్హఘ నే౭ధరగండయోః 

నిర్మాంసతా జర్జరతా విలంబిత కపోలళతా. 22 

పవమాదిగుణావస్థా చతుళై యౌావనే భవేత్ 

చతుర్ధ యౌ వనములో నిట్టి విశేషము లుండును. పిజఖుదులు కండలు 

తగ్గును. స్తనములు జారి జర్జరము లగును. జఘనము సడలి పోవును, అధరము 

వాడి పోవును. గండ మెండి పోవును. బుగ్గలు | వెలాడును. ఇట్టి గుణములు 

కల యవస్థ నాల్గ్లవయకోవనమున సుండ్లును. 

B (29) 
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- అళకతా చానుత్ళాహో రతివ్యాయామ కలిషు. 28 

(పతిపతానుకూల్యం చ కాంతె రపి సవాసనం 

చతురే యావనే , సీ ణా మేవమాడి విచేపితమ్. 24 
థ యు ప్ 

ఈ యౌవనము నందు (స్త్రీ లిట్టి విచేపితములతో నుందురు. సురత 

క్రీడలలో నళ కృత యేర్పడును. సంభోగము నం దుత్సాహము నుండదు. పతి 

పథమున కానుకూల్యము చూపును. |పియునితో సవోసనమున నుండును. 

ఆరభ్య బోడణా ద్వరా ద్వా|తింశ ద్వత్సరావధి 

యౌవనం పురుషూనణాం తు తథా యౌవనచేష్టితమ్. 25 

సాధారణ్యేన సక్వేపూ మేకరూపమితి న్మృతం 

తదేవ సంపషత్పకృతిగుణాదిపరివర్షి జమ్. 28 

అవ్ జన అద 
తత్తద్వి శేషత _స్తేషు విశిష్టమివ దృశ్యతే 

పురుషులకు పదునారవ సంవత్సరము మొదలుగా యౌవన మారంభ 

మగును. ముప్పది రెండవ వత్సరము వజకు యౌవనము యౌొవనవిచేష్టితము 

నుండును. సాధారణముగా సర్వజనులకు యౌవన మి శ్రైకరూపముగనె 

యుండును. ఇది జనున్సవాజ మయిన యౌవనము. ఈ యావనమె సంపదలచే, 
వారి వారి (పకృతులచే, గుణాదులచే పరివర్షిత మగును. ఆ యా విశేషముల 
నలన వారలలో నది విశిష్టముగ గోచరించును. ఇది పురుషుల యౌవన మయినను 

(స్ర్రీల యౌవన మిళ్లు యుండునని యభ్యూహించునది. వారలకును సంపదాదు 

లచే యౌవన పరివృద్ది యౌావనవిచేష్టితవిలానము భావనీయము. 

ఇటునె (స్త్రీల కభిగమ్యుడగు నాయకుని స్వరూపము వివేచింప 

వలసి యున్నది. 

మహోదయో మవోభాగః కృతజ్థా రూపవాన్ యువా. 27 

మానీ. స్తుశీలః నుభగో విదగ్గో వంశవాన్ అధీః 

అల్బని [దో మధురవాగథిగమో భవే త్తి ని యా. 28 

: ఇట్టి నాయకుడు వనిత కఖిగమ్యుడు. మహోదయుడు మహో 

భాగుడు కృతజ్ఞుడు రూవము కలవాడు యువకుడు మాని నుశీలుడు సుభగుడు 
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విదగ్గుడు మంచివంళము కలవాడు భయము లేనివాడు అల్బని దుడు మధుర 

వాక్కులు కల వాడు (స్త్రీల క ఖిగమ్యు డగును. మవోదయాదుల స్వరూవ 

ములు వివేచితములు కాగలవు. ఈ నినూపితము అన్ని ఎయు జన్చిసపాజము 

లయిన విశేషములు. ఇంక నితరములు సంపదాదిక్ళతము అగుట సంభావ్యము. 

ఇట్ల పురుషుడు వనితాభిగమ్యుడు కాగా పురుషోభిగమ్యయగు 

వనితా స్వరూప మీ విధమున నుండును. 

విజ్ఞాన రూపసంపన్నా రూపయావనశాలిని 

దేశ కాల విభా గజ్జా కలా శిల్ప విచక్షణా. 29 

కార్యాకార్యవి శేవజ్జా భావజ్ఞా వినయాన్వితా 

(వీడావతి కమాయుక్షా లోకయా తానువ ర్రినీ. 80 

ఏవమాదిగుణై ర్యుకా పుంసాం గమెవ నాయికా 

పురుషుల కధిగమ్య యగు నాయిక విజ్ఞానసంపన్న రూఫసంపన్న 

రూపశాలిని యౌావనళాలిని చేశకాలవిభాగముల గుర్తించునది కలాళిల్పము అందు 

విచక్షణ కార్యాకార్యవి శేషముల గుర్తించునది భావజ్ఞ వినయాన్విత' | వీడావతి 
తమాయుక్త లోకయా త ననువర్తించునది కా దగును. ఇట్టున్నచో నభిగమ్య 

యగును. 

చెశిక లక్షణము 

ఈ (పనక్షిలో వె శికనాయకుని స్వరూప మున్నది. వె శిక పదార్ధ 

ము లున్నవి. 0థార్ల మున్నది. వె శిక భేదము లున్న ఉత్తర గం థార్థధారణమున్న క యన్నియు 

సంధార్య ములు. 

శా(స్ర్రువిచ్చీలసంపన్నో రూపవాన్చియదర్శనః. 81 

వికాంతో ధృతిమాంశె వ వయోవేవ కులాన్వితః 

సురభిర్భధురస్త్యాగీ నహిమ్హురవికత్చనః. 82 

అశంకితః |పింయాఖభాషి చతురస్సుభగః శుచిః 

కామోపచారకుశలో ద&ిణో ేశకాలవిత్. 88 

అదీన వాక్య పియవాగ్వ్యాగ్న్మీ దక్షః | పియంవదః 

అలుట్జః సుఖభోగీ చ (శద్దధానో దృఢ వతః, ల్రిశ్మీ 



ల్రీల్లీర్ర భాస [ప కాళనము 

వే శికలతణ మనంతరము నిరూపిత మగును. శాస్త్ర విదుడు నానా 

శా(న్త్రవిగు డయినను విశిష్టముగా కలాశ్యా స్త్రము కామశాస్త్రము తెలిసినవాడు 

శీలనంపన్నుడు రూపసంపన్నుడు చూడరగినవాడు విక్రమము ధృతి కలవాడు 

వయసు తదుచితవేషము కలవాడు కులముకలవాడు నురభి మధురస్వభావుడు 

త్యాగి సహిష్టువు అవికత్సనుడు శంకారహితుడు |పియము భాషించువాడు చతు 

రుడు నుభగుడు శుచి కామోపవారకుళలుడు దథిణుడు దేశకాలపిదుడు దినవచన 

ములు లేనివాడు (పియవచనుడు వాగ్మి దకుడు [పియమె వలుకువాడు 

అలుస్టుడు నుఖభో గి గ్రద్దాళువు ధృఢ్యవతుడు గమ్యవనితలందును విసంభ 

రహితుడు మాని యగు నాతడు వై శికుడు. వీరళ్ళంగారమ.లకు కలావై దగ్గర్థ 

మునకు సంబంధించిన విశేషము లిందుండుట సంభావనీయము. 

గమ్య్యాసు చాప్యవి [సంభ మానీ చేతి హి వె శికః 

విశషయేత్కల్కా సర్వాః యస్మాత్తస్మాత్తు వై ఈ. cn Wt 

వేళో్యోపచారతో వాపి చె శికః పరికీ ర్రితః 

ఉత్తమో మధ్యమశ్చతి కనిష్ట శ్చేతి స |తిధా. 86 

ఇచట వై శికలకణ మున్నది. సర్వకలా విశేషములను విశిష్టములుగా 

నొనరింప గలవాడు కావున వె శికు డగును. వేశ్యల నువచరించువాడు నగును 

గావున వైశికు డన దగును. ఈ వైశికు డుత్తము డని మధ్యము డని యధము 
డని మూడు విధముల నున్నాడు. ఏరి లక్షణము లీ విధమున నుండును, 

అవళో౬పిహి కామస్య వళం యాతీవ దృశ్యతే 

అనంగో౭_ పి స్వభా వెన సక్తవచ్చెష్ట తే ముహుః. 87 

త్యాగీ స్యభావమధురః సమదుఃఖనుఖః శుచిః 

కామళం। తేషు నిపుణ; (కుద్దానునయకోవిదః. నిర 

స్ఫురికే౭నాదరే కించిదయితాయా విరజ $తి 

ఉపచారపరో 2 స్యేవ ఉ త్రమః కథ్య లే బుధై 8. 89 

ఉ_త్తమవై శీక లకగా మిందున్నది, ఉ_త్తము డవశు డయ్యు కాము 

నకు వశుడయినట్టు కన్నడును. స్వభావమున నంగరహితు డయినను నక్తుని 

నలె ముహుః చేష్టాయుక్తు డగును. త్యాగి. స్వభావ మధురుడు. సుఖదుఃఖము 
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లందు సమానుడు. శుది కామకం[తము లందు నిపుణుడు. కోపించిన వనితల 

ననునయించుటలో కోవిదుడు. [పియురాలి దగ్గర కొంచెముగా నయిన ననాద 

రము స్ఫురించినచో విరక్తు డగును. కామోపచారపరు డయిన ననాదరము 

సహింపడు. ఇట్టి వా డుత్తమ వై శికు డని బుధు అనిరి, 

వ్యలీకమా శే దృశే ఒస్యా న కువ్యతి న రజ్యతి 

దదాతి కాలే కాలే చ వననాదిని భావతః. | 

సర్వా ర్రారపి మధ్యస్థతయెవో పచరన్పునః 

= « దృ దోమే విర జ్యేత ర థ వెన్మధ్యమః పుమాన్. 41 

మధ్యమవై శకుని లక్షణ మిం దున్నది. వనితాపచారము గేచరించి 

నచో కోపింపడు. రక్తుడునుకాడు. ఆ యా సమయము లందు భావపూర్వ 

కముగ వసనాదుల నిచ్చును. సర్వవిధముల మధ్యన్థుడుగనె వనితల నుపచరిం 

చును. కాని దోషము గోచరించినచో విరక్తు డగును. ఇట్టి యీతడు మధ్య 

ముడు. 

కామతం (తేషు నిర్లజ్ఞః కర్కశో రతి కేలిషు 

అవిజ్ఞా తభయా మర్ష ః కృత్యాకృత్య విమూథధీః. 42 

మూర్ధః సన క్షభావళ్చ విరకాయామపి (స్ర్రియాం 

మి తెేర్ని వార్యమాణో౬పి పారుమ్యం (పాపితో౭పి చ, 48 

అన్య స్నెహపరావృత్తాం సంయు క రమణామపి 

(స్త్రియం కామయ తే యన్తు సో౭ ధమః పరికీ రి తః. 44 

అధమ వే శికు డందున్నాడు. ఈతడు కామతం|[ తము లందు లజ్జా 

రహితుడు. అచుంబనియ స్థాన చుంబనాసక్ర్తుడు. సురత [కీడలలో కర్కశుడు. 

భయామర్గ ములు తెలియని వాడు, కృ త్యాకృత్య విమూఢ బుద్ది, మూధర్భుడు, 

విర క వనిత యందును భావ[పసంగము కలవాడు. మీ|తులు నివారించినను 

పరుష మాభాషించినను తనయందు న్నేవాము విడనాడి యన్య పురుషు నందు 

న్నేవాము కలదానిని, భర్తతో కూడియున్న దానిని గూడ కామించు వా 

డగును ఇట్టి వాడధమవై శికుడు, | 



లీవీ0 భావ పశాశనము 

నాయకి సంజ్ఞలు 

ఇటుపై (స్రీనంభామ పరిభాష పర్యాలోచన మునవరింప వలెను. వారు 

(పీతితో [పియనాయకు ననేకవిధముల నావ్యోనింతురు. | పేమనూచక పదము 

లతో వ్యవవారింతురు తన్యూూలము వారి పేమ. అట్ట పేమకు నాయకుడు 
(A) 

మూలము. 

(పణయీో దయితః కాంతో నాథః స్వామీ |పియః సువ్ఫాత్ 

నందనో జీవితేశళశ్స సుభగో రుచిర స్తథా. 45 

ఇత్థం నాయక సంజ్ఞా స్యుః (సీకి? (సీతిపవయోజితాః 

ఇందు నాయికలు (పీతిచె [ప్రయో గించు నాయక సంజ్ఞలు పదు 

నోకండు కలవు. [పణయి మొదలగు నవి యన్నియు [పణయినీ పణయ 

విశేషమును [పఖ్యాపన మొనరింప గలవు. ఆ యా పరిభా పార్థ ములు నిరూపి 

తములు కాగలవు. 

[పసాదయన్న్సఖీమ ధ్యే జె లోద్యాన వనాదెషు , 46 

మిథ్యారుషా కలుపితాం (వణయీ స నిగద్యతె 

వాసో౭ం౦గరాగమాలా్యదై రః హృ దై రర్యః (పయసీం రోహాః. శ 

[(వసాదయ [న్నీణయతి దయితః సో౭భిధీయ తే 

కథాభిః కమనీయాఖిః కామ్యెర్ళో 7 శృ సర్వదా. 48 

ఉపవచా'రై శృ రమయన్ యః స కాంత ఇతీరితః 

సామదానార్థ సంభోగ 8 లాలయ। స్పీణయన్సడదా. 49 

భజతే రవాసి (పీతః స నాథ ఇతి కథ్యతే 

నివారయన్న కృ త్యేభ్యః క ర వ్యేభ్యః [పరోచయన్. ల్0 

స్వభా వే స్థాపయతి యః న స్వామీతి నిగద్యశే 

రః [పఘట్టములో (వణయి దయిత కాత నాథ స్వామి పదముల 

యర్ధ సామంజస్య నిరూపణ మున్నది. పణయి పద వ్యవహార్యు డగు 

(ప్రియుడు నఖీమధ్యముననేె (పనాదనము [(వారంభించును. మిథ్యారుమూ 

కలుషిత యయిన [పయురాలిని ఎ లపరివపరము లందు ఉద్యానవనాదు లందు 
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వివారింప జేయుచు నఖులున్నారన్న నందియము లేక బతిమలాడుకొనును. 

అట్లు మంచివాడు పణయి యని వ్యవహార్యుడు. దయితు డన దగిన వాడు 

| పేయసిని రవాః (పదెశమున వ్చూద్యములగు వాసోంగ వాగమాల్యాదు లిచ్చి 

(పనాదన మొనరించుచు నారు కను సంతుష్టగా జేయును. కాంతు డనదగిన 

కాంతుడు కమనీయ కథలు చెప్పి కామ్యము అగు భోగము లిచ్చి సర్వదా 
కామోపచారములచే. కాంతనురమింపజేయును నాథుడన దగువాడు సామ 

దానార్థము లయిన సంభోగము లిచ్చి లాలన మొనరించును. పీణన మొనరిం 

చును. నిశ్య మట్టు చేయును. (వీతుడై రవాస్యముగ నేకాంతముగ భామినిని 

భజించును. స్వామి యనదగు నాతడు అకృత్యముల నుండి నాయికను నిచారదిం 

చును. కర్తవ్యములు క |[వరోచన ముళ్చొదించును. తన నాయికను న్వస్వఖా 
వమున నుంచును. వాడు స్వామి. 

ఇటు వె (పియ సుహ్చూత్ నందన జీవిళేళ సుభగ రుచిర పదముల 

యరభావ మిటుండును. 
@ ౧౧ 

నత్యవా గార్జవరతి రుపకుర్వన్| పియం వదన్, రి! 

భజతే యః సయం [వీకః (ప్రియః స భవతి (స్త్రి యాః 

దుఃఖే వివది సమ్మో హే కార్యుకాలాత్య యే౭_ పి చ. ర్ 

హితాన్వేపీ చ హితకృద్యః సువ్భాత్ సోఒభిధీయతే 

శాఘనీయః సఖిమధ్యే గుళై ౩ సౌజన్యజన్నభిః. వ్లి 

ఇ ఘయన్న ందయతి యః [పియాం నందన ఈరితః 

భజబజే యః (పియామినైః కయనాసనభోజనై ః. ర్4 

అభీష్టాభిశ్చ లీలాభిః జీవితేశ ఇతీరితః 

నపత్ని నఖదంతాది చవ్నాం యస్య న దృశ్య త. 55 

విస్టర్యమాణమా సెర్ష్యః సుభగః సో౬భిరీయతే 

భో గ్వెషు య తాఖభిరుచిః తద్దానై రభిరోచయన్, ఫ్ క్రి 

రుచ్వాం |పియాం రమయతి రుచిరః సోభిధీయతే 

(పియు డనదగు, నాయకుడు సత్యవచనుడు ఆర్షవమున నానక్తుడు 

ఉపకారశీలి |పియవదనుడు.  స్వయంగంతుష్టు డై (పియురాలిని సేవించును. 
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సున్భొాదాఖ్యు డిట్లుండును, దుఃఖము విపత్తు సమ్మోవాము కలిగినను హితా 

న్వేపి యగును, చేయవలసిన పని చేయవలసిన సమయ మతి కమిం చినను 
హితాన్వేషియై హితకారి యగును. అట్టివాడు సువ్భాశ్సదాభిధేయుడు. 
వందను డనువాడు ఆనందము కలుగజేయ గల నాయకుడు, “నందయతీతి 
నందనః”. సౌజన్యసంజాతము లయిన గుణము లుండుటచే సఖీ మధ్యమునను 

ఖాఘునీయుడగును. [పియను శ్లాఘించును. ఆనంద "పెట్టును. జీవిశేశుడు 

ఇష్టము లయిన శయనానన భోజన విధానములతో |పియను సేవించును. అభీష్టము 
లయిన కామలీలా విశేషములతో భజించును. ఇట్టివాడు జీవిశేశు డనదగును. 

సుభగు డిట్లుండును. ఈతని దెవామున సపక్త్నీ క్భశములయిన నఖక్షతముల చిన్నెలు 
కాని దంతక్షతముల చిన్నెలు గాని కన్చింపవు. [పియురాలి [పణయమానమును 

గాని ఈర్ష్యావిధానమును గాని విష్మరించును. వాని నే మాతము పట్టించు శౌనడు. 

[పణయమె పట్టించు కొని సేవించును. “న ఖలు నుభగ8 యమంగనాః కామ 

యం త” అంగనలకు కామ్యుడగు నాతడు సుభగు డని యందురు. రుచిరుడు 

వేరొకడు. తన కెట్ట భోగ్యము లం దభిరుచి యుండునో యట్లి భోగ్యవస్తు 

(పదానములచే నాయిక కఖికుచి కలుగజేయుచు రుచ్య యగు [పియురాలి 

నభిరమించు వాడు రుచిరు డనదగును. 

| చమనంభవము అయిన (స్త్రీల వ్యాహారములు నిరూపితము లయినవి. 

కోవము కలిగి నప్పుడు (స్త్రీలు నాయకుల నెట్లు పలుకుదురో అట్టి వ్యాహారము 
లిచట నిరూపితము లగును. 

వామో విరూపో దుఃశీలో నిర్గ జో నిష్టురః శఠః, 57 

ధృష్టో దురాచార ఇతి వ్యావోరాః కోపసంభా వాః 

వామవిరూపాదివ్యాహోరము లెనిమ్ది. ఇవి యన్నియు కోపసంభ 

వము లయిన వచనవ్యవహారములు. కోపము లే నప్పుడు వారు |పియ 
సుభగాది పదవ్యవవోర్యు ల. ఇప్పుడు వామాదు లయినారు. రీరి స్వరూప 

లత్రణము లిటువై నున్నవి. ఇందు వీరి స్వభావ కామ వామతయు నుండును. 

ఇట్ట వానిన్ సహింప జాలక వామాది వ్యవవోర మవలంవింతురు. నాయకులం 

దట్టి విశషములె వ్యక్తము లగును. 

వార్యతే య త విషయే యత చైవ నియుజ్యతే. ల్ద 

త్మ శత వివర్యేతి స వామః పరికీర్శితః 
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నఖదంత |వణై రంగెః సరనై 8 శిథిలీకృతః. 59 

విపరీతకథో2 మానీ విరూప ఇతి సం జతః 

అసహి మ్లుతయా కృద్దో వాచ్యావాచ్యం న వేత్తి యః. éQ 

నే వేత్తి దేళకాలా చ న దుణీల ఇతి స్మృతః 

పరుషెరవమానై శృ వార్యమాణో ముహుర్ముహుః. 61 

సాపరాధో౭వి యో గచ్చేత్స నిర్హజ్ఞ ఇతీరిత। 
లె 

కృతాపరాధో౭._పి ముహుః [వసాదనపరాబ్ముఖః. 62 

రిరంసతి బలాత్కారై; స నిష్టుర ఇతీరితః 

పురః (పియం వదన్ సమ్యగపర[తా|పియం వదన్. 62 

అర్థాన్వినాశయన్గూఢం స శఠః పరిపఠ్యతే 

దృమే౭వరాగ శపణై ర్నా స్తీతి బహుశో వదన్. 64 

సచివ్నాః సన్నిధశె యః సన ధ్భష్ష ఇతి కథ్యతే 

దోఇ త్వవిద్యమానేఒపి యో౭విమృశ్య సమాచరన్ . 65 

తాడనం బంధనం వాపి దురాచార ఇతీరితః 

ఇత నాయక భేదాస్తు భరతేన (పదర్శితాః. 66 

వాముడు. ఒకవిషయమున వారించినను వివరీతముగ నుండును. 

ఒక విషయమున నియమించినను వివరీతముగ నుండును. అంతట వ్యత్య స్తము 

గనె (పవర్శించును. అట్టవాడు వామనాయకుడు, 

విరూపుడు. సరసము లయిన వచ్చి పచ్చిగ నున్న. నఖ వణములు 

దంత[వణములు కల యంగములతో శిథిలీకృతుడుగ నుండును. విపరీత ప్రవృ శ్తి 

కలవాడుగ నుండును, అమాని-యభిమానరహితుడుగ నుండును. చేవాగతము 

లయిన చివ్నాముల జూచి యెవశేని యేమేని యందు రన్న జంకులు కొంకు 

లాతని కుండవు. ఇట్టె వాడు విరూపుడు. 

దుళీలుడు. అవహిష్షు వగుటచే |కుద్దు డగును. వాచ్య మవా 

చ్యము గుర్తింపడు. పలుక దగినది పలుకరాని దన్న విభాగము లే కుండగనే 

పలుకును. చేశకాలములను గుర్తింపడు. తోచినప్పుడు తోచినవిధమున నెచట 

నేని యెప్పుడేని భాషణ చేష్టితములు కలవాడగును. వీడు దుళ్ళీలుడు, 

B (30) 
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నిర్ణజుడు. పరువవచనములు పలికినను అవమావము లొనరించినను 

మువుర్ముహు! రావలదని నివారితు డయినను సావరాధు డయినను, 

నాయికాభవనమున కేగుచునే యుండును. ఇట్టి వానిని నిర్గజ్ఞు డనవలెను. ఇంత 

"జేసిన నాతడు లజ్ఞపడడు. లజ్జా ఖిమానములను విడినాడిన వా డిట్టడె. 

నిషురుడు. మాటి మాటి కవరాధ మొనరించును. కుపితనామిక 

నేమియు బతిమిలాడడు. ప్రసాదన పరాజ్ముఖుడు. అయినను బలాత్కారము 

లతో రమింవజూచును. నాయిక కువిత యయినను బలాత్కరించీ సంభోగించు 

టకు యత్నించును. ఈతడు నిష్టురుడు, 

శఠుడు, ఎదుట శాగుగా |పియము పలుకును. వరొకచోట బాగుగనె 

య [పియము పలుకును. ముఖ పీతివచను డిన. సర్వపయోజనము లను గూఢ 

ముగా వినాశనము చేయును. పాడు చేయును. వీడు శఠుడు. 

ధృష్టుడు. అపరాధము నృష్టముగా గోచరించినను ఒట్లు వేసి 

కొని లేదు లే దని య సెకపర్యాయములు వలుకును. చేవామున నన్నియు 

నన్యకాంతాచివ్నాము లుండును. ఉన్నను కాంతాసన్ని ధికి "ఉరును. కూటమికి 

తలపడును. వీడు ధృష్టుడు. 

దురాచారుడు. తన కాంత యం చే దోషము లే కున్నను అనాలోచి 

తముగ తాడనము బంధనము నాచరించుచు |పవర్తించు నాయకుడు దురా 

చారుడు. ఇట్లు నాయక భేదములను భరశుడు (పదర్శించినాడ ', 

స్రిలన త్వ (శీల) భేదములు 

కామోపచారనిపుణు డగు కాముకుడు కామినీస త్వ భేదములను 

గు ర్రించి సంభోగమున యత్నింపవలను, సత(ోచిత మయిన సంభోగమె సుఖ 

(పదము. _ సంభోగార్జము సత్త్వపరీకు యావళ్యకమని నిరూపిత మగును. 

సత్త్వ భేదము లనెకములు కలవు. వానిని సావధానముగ నంభావించుట నముచి 

తము. 

నాయికానాం చ సర్వాాసాం సత్త మ తాభిధియశే 

ధర్మా దర్భో౭ర్థతః కామః కామా త్ఫుఖఫలోదయః. 67 

సుఖస్య మూలం| పమదా స్తాను సంభోగ ఇమ్యతే 

నానాశీలాళ్ళ ఆః సర్వాః స్వం స్వం సత్వం సమాశ్రితాః. 68 
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ఉపనృప్తా యథా శీలం తృప్తా విదధశే రతిం 

సర్పనాయికిల సత మిచట నిలూపిత మగును. సత్ర్వానుకూలముగ 

(స్ర్రీలను సేవించుట నముచితము. ధర్మాచరణము వలన నర్గసిద్ధి యున్నది. 

అర్థము వలన కామసేవనము లభించును. కామము వలన నుఖాతరీక ఫల ముదయిం 

చును. సుఖమునకు |పమదలు మూలము. అట్టి |వమద లందు సంభోగ మశఖీష్టము. 

ఆ (ప్రమద లందరు నానాశీలముల నుందురు. వా రందరు తమ తమ సత్త్వము 

నా|శయించి యుందురు. వారి వారి శీలానుసారమున వనితల సన్నిధికి సంభో 

గార్హము చేరినచో వారు తృప లగుదురు. సముచిత మయిన సురత మిత్తురు. 

కావున శీలనిరూపణ మావశ్యక ము, 

చేవ దానవ గంధర్వ యత రతః పత త్రి) శామ్. 69 

విశాద నాగ వ్యా లానాం నర వానర హస్మినాం 

మృగ మీనోష్ట్ర మకర ఖర నూకర వాజినామ్, 70 

మహిషాజాగవాదీనాం తుల్యశీలాః (స్త్రియః స్మృతాః 

ఇందు బేవఠీలాదు లిరువది రెండు కలవు. (స్రీలు దేవాదుల కీలముతో 

సమాన మయిన శీలము కలిగి యుందు రని భరతాదులు నిరూపించిరి. ఆ శీల 

ములు యథానుగతముగా నిరూపితము లగును. 

(వత్యంగోపాంగయోరం గే స్నగ్గ్యమారోగ్య మార్చవమ్. 71 

చిరాన్ని మేపో దానేచ్చా సంగీతాభిరతి ర్భువుః 

న్వేదాల్పత్వం రలెస్సామ్యం భావజ్ఞానం కృతజ్ఞతా, 72 

యస్యాః స్ట్రాణి సా యో పిద్దేవశీ లేతి కథ్యతే 

1. రవీలా లవణ మిచట సంభావ్యము. ఈ 'దేవశీలకు అంగము 

లందు పత్యంగములందు ఉపాంగములందు సముచిత మయిన సిిగ్దత యుండును. 

చక్కని యారోగ్య ముండును. యుక్త మయిన యార్హవ ముండును. ఆలస్య 

ముగా కనుశెప్పులు మూతవేయును డానము నం దభిలావము, ముహుః 

సంగీతాభిదకి యుండును. చెవామున స్వేద మల్చ్బముగా నుండును. “రళేస్సా 

మ్యం” సమకతి యుండును ఛావజ్డాన ముడుళు. పురుషునకు సంబంధించిన 
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సురతసమయమునందలి యొక విశిషవిధానమునకు భావ మని సంకేతము. ఆ 

భావానుసారమున తన భావమును సంగత పజిచును. అందుననె సమరతి కల 

దనుట. చేవశీలలో కృతజ్ఞత యున్నది. ఇట్టి యీ విశెవము అన్నియు 

నీమెలో స్థిరములుగా నుండును. ఇట్టి వనిత చేవశీల యన దగినది. 

స్థిర కోధా శశా౭ ధర్మరతా నిష్టురథాపిణీ. 79 

మద్య మాంస పియా లుక్తై చపలా కలహ పియా 

ఈర్హ్యావతీ చలస్నేహో దై త్యశీలేతి కథ్యతే. 74 
యె a__ 2 

2, దై త్యశీల. ఈ మె కోధము స్థిరము. శఠురాలు. అధర్మరత . 

నిష్టురభాపిణి. మద్య|పియ. లుబ్జ. చపల. కలహ పియ. ఈర్చ్యావతి- ఈమెతో 

స్నేహము స్థిరము గాదు, చలము. ఇట్టి యీమె దై త్యశీల యగును, 

స్నిగ్ధ త్వక్కేశనయనా నఖ దంతతతి పియా 

ఆరామభోగ్యా మృద్వీ చ స్మిత పూ ర్వాఖిభాపి.ణి, 79 

తన్వీ సంగీతసంస్ఫష్లా మందాపత్యా రతి|పియా 
ర = 

గంధర్వశీలా విజ్షయా పుష్పశయ్యాభిలాపి.ణీ. 76 

లీ. గంధర్వశీల. చర్భను శేశములు నయనములు స్నిగ్గములుగా 

నుండును. నఖక్షతములు దంతతకములు నభిలషించును. ఈమె యారామమున 

భోగయోగ్య. మృదుస్వభావ. స్మితపూర్వముగా సంభాషించును. తన్వి. సంగీత 

ముతో సంసృష్ట యగును. ఈమెకు సంతానము తక్కువ. కాని రతి పియ, 

పుష్పళయ్యా భి లాషిణి. ఇట్టిది గంధర్వశీల, 

స్వల్చ ప్స్వేద కణికా మద్యగంధామివ. [పియా 

చిరవిసత దృనేషు కృత జ్ఞత్వా| త్సియంవదా. 77 

అదీ ర్హశాయినీ మేధావినీ యజాంగనా మతా 

4. యజశీల. స్వేదకణికలు స్వల్పముగా ధరించును. మద్య పియ 

గంధ|పియ మాంస పియ. విస్మ్భృతు లయిన వారు చిరకాలమునకు కన్చింపగా 

కృృతజ్ఞు రాలు కావున [పియంవద యగును, పీయవచనములు మాట లాడును. 

ది కృకొలము శయనింపదు. ఈమె మేధావిని. ఈమె యక్షశీల యగును, 

బృహదాయతసర్వాంగీ రూకవి స్తీ ర్లలోచనా. 78 
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ఖరరోమా దివాస్వప్న నియతా౬ త్యుచ్చభాపిణీ 

నఖదంతతతకరీ [కో భే ర్యాకలవా పియా, 79 

నిశావిహారకీలా చ యా సా రాతుసీలినీ 

ర్, రాశుసశీల. ఈమె సర్వావయవములు పెద్దవిగా నుండును. 

పొడవుగా నుండును. లోచనములు రూక్షములు విస్తీ రములు. రోమములు 

తీశ్హములు. పగటిపూట శయనించి ని(దించుటలో నీమె కాసక్తి యధికము. 

బిగ్గరగా మాట లాడును. నఖకతము లొనరించును. దంతక్షతము లొనరించును. 

గిచ్చును కొలుకును. (కోథేర్ష్యా కలవా [పియ. రాత్రులందు వివారించుట 

యీమె శీలము. ఈమె రాకసళీలిని. 

వ్యావృత్తాస్యా శ్రీ ఘగతిః &ీరోద్యానఫల| పియా, 80 

నై_క[త నియతా తీశా చపలా బహుభాపి.ణీ 

పత|తిశీలా విజయా ప్రతిపత్తి వరాజ్బుఖీ. ర్] 

6. పకిశీల. ముఖము (తిప్పి యుండును. ఎడమొగము నెడమొగము 

నను నట్లుండును. శీఘగతి గలదై చటచట నడచును. వీర పియ, ఉద్యాన పియ, 

ఫల[పియ. ఒకచో నియతముగా నుండదు. తీత్తప్రకృతి, చపలస్వభావ, బహు 

భాషిణి. తెలివితేటలకు విముఖు రాలు. |ప్రతిప త్రి పరాజ్భుఖ. ఇట్టి వనిత పత త్రి 

నీల పషిశీల యగును. 

న్యూ నాధికాతీ దంతోష్ష కర్ష స్తన నఖాంగులిః 

రోమశాంగీ మహారావా సురే కుత్సీత కియా. ర్ి 

బాలో ద్వేగకరీ రా తిచారీణ్యనృతభాపిణీ 

పిశాచశీలా విజయా మద్యమాంస బలి పియా. [ల్ 

7. పిశాచశీల. కన్నులు దంతములు పెదవులు చెవులు స్తనములు 

నఖములు వెళులు తక్కువగా నుండును. అధికముగ నయిన నుండును. ఒకటి 

చిన్నది మరి యొకటి పెద్దదిగ నుండును. ఈ యవయవములలో నేదియో 

వికృతి గోచరించును. ఈమె దేపాము నం దంతట రోమములు మెండు. కంఠ 

థ్వని పెద్దది. మహోరావ. సురతనమయమున కుత్సితములగు నింద్యములగు పాడు 

పనుల "జేయును. బాలుర కుద్వేగము కలిగించును. రాత్రులందు సంచరించును, 

అసత్యము భాషించును. మద్యమాంన్నపియ బల్మిపియ. ఇది పిశా చశీల, 
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మూనావమానరహితా రూవక్షత్వక్య్థాటుక సనా 

విశాలాతీ శఠా ధృషా వ్యాలీ లెతి కథ్య తె. 64 
ఎ 

నవ వ్యాలశీల. వ్యాలపదమున కిచట పులి యని యర్థము. నర్పశిలము 

గజశీలము వేరుగా నున్నది. వ్యాలశీల యగు వనిత మానావమానరహిత. శరీర 
చర్మము రూతము కర్కళము. కంఠస్వరము కటువు. 'నేతములు విశాలములు, 

కర్ర, ధృష్ట. ఇట్టది వ్యాలశీల. 

నిదాలుః కోపనా తిర్యగ్గతిస్తా| మవిలోచనా 
Nn సాటి ల 

గంధాఖభిలాపషిణీ తీళ్ల నానో గదళనా చలా రిలి 

నాగరీలేతి విజయా సదా శ్యసనశాలినీ 

9. నాగళిల. ఈమె సర్పకశీల. నిదాస్వభావ. కోపన. తిర్యగమనము 
కలది. అడ్డముగా నడచును. వంకరగా నడచును. కన్నులు ఆా|మవర్ణ ములు. 

[ 
గంధ మభిలపించును. తీక్షనాస. ఈమె దంతములు దంతురము లు|గముల. 

ఎల్లప్పుడు బునవెటు విధమున శ్వసించును. ఇటి యాడుదానిని [తాచుపాము శి వ్ర రు 

నాగళీల యనవలెను. 

బు జీ సువ్బా| క్సియా చేవగురుభకా కషమాన్వితా. 88 

ఉపవఐవారపరా నీత్య మవాం కారవివర్డి తా 

సుశీలా మర్వ్యశీలా స్యాద్గంధమాల్యరతి, పియా, 87 

10. మ ర్య్యశీల. ఆర్హవము కలది. నఖులైై] నాదరము కలది, చేవ 

భక, గురుభ క. తమాన్విిత. నిత్య మువచారవరకాయణ. అహాంకా రావివర్డి త, 

గంధమాల్య|పియ. రతి|పియ. యోగ్యశీల. ఇది మానవళీల. 

అల్పగా (ళా ఫలారామ[పియా పింగలరోమద్భక్ 

(పనవ్యా ఫలకీలా చ తీశ్లా చ చవలా తథా, £8 

శి ఘకోప[వసాదా చ కపిశీలేతి కథ్యతే 

11. కపిళీల. దేవా మల్సము, ఫకము లం చారామము లందు (ప్రతి 

బహూులము. రోమములు దృష్టులు పింగలవర్గములు. బలాత్కరిచిననె సంభోగఫల 
మిచ్చు శీలము. తీజ్ల పకృతి. చవలన్వభావ. కోవము కాని (వసౌాదము. కాని 
శీ్ఘమె కలుగును. ఇట్టి నారి వానరనారి. కపిళీల. 
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మందాయతగతి రుందచేష్టా ౬ శ్యశనలాలసా. 89 

దీ రృరోష పసాదా చ వా నీ కీలేతి కథ్యతే 
య అజా 

12. వాస్తిశీల. మందగతి. ఆయతగతి. పాదపాదములకు వ్యవధాన 

మధికము. చేష్టలు మందములు. సర్వము ఆలస్యముగా నొనరించును. అధికముగా 

దినుటలో నత్యంతము లాలస. ఈమె రోవము కాని వసాదముకాని ది శ్రకాలము 

పట్టును. ఈమె వా వీల, 

శా చవలా భీరు ర్లీతవాద్య రతి పియా. 90 

చలవి స్తీ ర్ల నయనా కోవనా విరపోనవో 

మృగశీలేతి బిచేయా వనళశయ్యాసన పియా. 91 
రూ 

18. మృగశీల. 9 ఘగమనము కలది, చపల పకృతి కలది, భయము 

గలది. గత పియ. వాద్య (ప్రియ. పిమ్మట రతి|పియ. ఆమె నయనములు చలములు 

విస్తీర్ణ ములు, కోపము కలది. విరహము సహింపలేదు. వనమున శయ్యాసనము లం 

ద్మె కాస క్తి యధికము. కావున నిట్టియామె మృ గళీల యని [గహింవవలెను. 

బహుభృత్యవతీ దూరగామినీ సలిల | పియా 

దీ రగా తీ దురాచారా మత్స కీలా౭ ని మేషిణీ. 99 
ఇ రు 

14. మత్స్యశీల. ఈమెకు భృత్యులధికముగా నుందురు. పరివారము 

మెండు. దూరగమన మునరించును. నలిలసంచారమున |పీతిబహులము. దీీర్ష 

గా తి. దురాచార. అని మేపిణి.ఈమె చెప్పపాటు "లేక అకై చూచును. ఇట్టి 

యామె మత్స్యశీల. 

దీర్హిన్నతతర్మగీవా లంబోస్టీ. నిష్టురవ్వనా 

కట్వమ్థులవణ (పీతా భవేదు స్థ్రి వన్మపియా. 98 

15. ఉష్ట్ర శీల. ఈమె మెడ దెర్హము. ఉన్న తతరము. ఓష్టము లంబమా 
నము, స్వనము నిష్టురము. ఈమెకు కారము పులుపు లవణ మధిక మగుట యీ 

ప్టము. ఈమె వనవియ. ఈమె ఉస్ట్ర శీల. 

న్థూలశీర్షాం చిత్మగీవా దారితాస్యా మవోస్వనా 

శ్రేయా మకరసత్త్వేతి సృరె్చర్భత్స్యగుతై ర్యుతా, ల! 
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16. మకరశీలయే మకరసత్త్వ. చెద్దతలతో గూడిన లావు మడ 
తెరచిన ముఖము బిగ్గరగా పలుకుట యీ మకరమానిని విశేషములు. ఇంకను 

మత్స్యశీలాగుణము లన్నియు నీమెలో నుండును. ఇట్టి వనిత నందరు మకర 

శీల యని తెలియ దగును. 

స్థూలజివో్య్వోష్టదశనా రూతుత్వక్కటుభాషిణీ 

రతి పియా సదా హృష్టా ఖరళీ లేతి కథ్య శే. లి 

17. ఖరశీఅ. ఖరము గాడిద. ఈమెకు నాలుక "వెద్దది. "పెదవి పెద్దది. 

పన్నులు ెద్దవి. చర్మము రూతము కర్భశము. బావషణము కటువు. సర్వదా 

సంభోగ్మపియ. తగిన రతివిధానమున వ్యాష్ట. ఇట్లుండగా నీమెను ఖరళీలి యన 

వలెను. 

సపత్నీ ద్వేషిణీ రుఖ్ఞూ బహ్వాపత్యా దరిరతా 

దీర్హాస్యా పింగద్భ|గోమా సౌకరంశీలమా |శితా. 96 

18. నూకరళీల. సవతులను ద్వేపించును. రోవపడును. బహుసంతా 

నము కనును. బొరియలలో నుండునట్లు మూల గదులలో నుండును. ఈమె 

మూతి పెద్దది. పందిము క్రైవలె “పెద్దది. ఈమె దృక్కులు రోమములు పింగల 

వర్తములి. ఇట్టి యీమె నూకరళశీల. 

విభ క పార్ఫ్వోరు కటి సన (కోల శిరోధరా 

దానకీలా బుజుస్టూల కేశా మధురభాపీిణీ. 97 

కోపనా రతిలోలా చ వాయశీలేతి కథ్యతే 

19. వాయశీల. పార్భ్వములు ఊరువులు కటి _స్పనములు [శోణి మెడ 

విభక్కములై మంచి కూర్చుతో నుండును. ఈమె దానశీల. ఈమె కేశములు 

బుజావులు స్థలములు, మధురభాపిణి. కోవన. రతిలోల. ఈమె వాయరీల యన 

దగినది. 

లదంకా హ్నథు|కోణిః ఖరరో మారుణేకగా?. 98 స్టా ఎ్రథు [శ్ర 

అభీరురున్న తాస్యా చ లోకద్విష్టా రతి|పియా 
సలిలారణ్యరసికా మాహిషం ఫీలమా | శితా. 99 
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20. మహివశీల. ఈమె వన్నులు పెద్దవి. పిణుదులు గొప్పవి. రోమ 

ములు ఖరములు. దృష్టు లరుణములు. ఈమెకు భయ ముండదు. ముఖ మున్న 

తము. లోక మీమెను చద్వేపించును. రతి|పియ. సలిల రసిక. అరణ్య రసిక. ఈమె 

క్భశా తరలద్భక్ సూత్యరోమా తనుభుజాంతరా 

ఫీతథీరు ర్లలోద్విగ్నా బవ్వాపత్యా వన| పియా. 100 

ఊపహప్ములాంగీ సంచరిమ్టుః అజశరీలేతి కథ్యతే 

21. అజళీల. కృశించి యుండును. సన్నగా నుండును. చంచల 

దృష్టి. నూత్మురోము. భుజాంతర మల్పము. శీత మన్న భయపడును. జల 

మన్న నుద్వెగ పడును. బహు సంతాన. వన [పియ. ఈమె దేహము వేడిగా 

నుండును, నిత్యము సంచరించు స్వభావమున నుండును. ఈమె అజశీల.  అజము 

మేక. 

పృథుపీనోన్నత|శోణి _స్తనుజంఘా సుహృ త్నియా. 101 

పితృ దేవార్చనరతా దృ ఢారంఖా (వజాహితా 

స్థిరా పరిక్షళసవో గవాం సత్త్వం సమా శితా. 102 
థి రి అటి 

22. గోేరిల. ఈమె పియుదల భాగములు పృథు పీన ఉన్నత స్వభావ 

ములతో నుండును. పిక్కలు చిన్నవి సన్నవి. సుహ్చొత్రియ. చెలియ లన్న 

(చేమ. పితృ దెవార్చన రత. తలిదం డులను అత్త మామలను సేవించును. దేవ 

పూజ లొనరించును. దృ ఢారంభ, (పజాహిత. కన్న సంతానమును ఆదరము 

కలది. సంతానమును తల్లియని హితము చూపుదురు. స్థిరభావ. కేశము నహింప 

గలదు. ఈమె “గవాంసత్త్వం నమా(ితా'. గో సత్త్వము నాళయించి 

యుండును. ఈమె గోళీల. 

ఏవం _పదర్శితం (స్రుణాం భరత వర్హ్యనా 

విజ్ఞాయ చ యథా సత్త కముపసశ్చే తతో బుధః. 108 

ఉపచారో యథా సత్త షం స్ర్రీణా మలో2పి వా ర్షదః 

మవోనప్య తథాయుకో నెవ తుష్టికరో భవేత్. 104 

(స్రీలకు సంబంధించిన ఇరువది రెండు శీలములు నిరూపితము లయి, 

నవి, ఈ స్రీ) ధ్ఫీల _పదర్శనమంతయు భరతుని మాగ్గానుసారమున నిరూపిథ 

B (31) 
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మయినది. వీని నన్నిటిని చెలిసిన శృంగార పండితుడు సత్త్వానుసారమున శీలాను 

సారమున నా యా (స్త్రీల నుపసర్పించునది. శీలభేదము ననుసరించి వారి ననా. 

దరముల జూడ నక్కాఅలేదు. ఆ యా శీలసముచితముగా పురుషుడు వారి 

దరి 'జేరినచో వారు సంతుష్ట్ర లగుదురు. శీలానుసారమున (స్త్రీల నుపచరించుటకు 

పురుషు డలవడవలసి యున్నది. సత్వ్యానునారముననున్న ఉపచారము అల్బ 

మయినను (స్త్రీలకు వార్ష ప్రదము. సత్వానుసారమున నుంశడేని ఉపచార మధి 

కముగా నున్నను (స్త్రీల కది తుష్టికరము కాదు. ఉపచార పరిజ్ఞానము కలవాడు, 

సత్త్వ పరిజ్ఞానమున (స్త్రీల సేవించుట యుకము. ఉపచార విశేష విధానమున 

(స్రీలు తమ యనుచితన్వభావములను మార్చుకొన గలరు. ఈ శీలములలో 

సముచితములుగా సంభావిశము లయిన శీలముల నలవజ చు కొనుటలో వారుల్లా 

నము కల వారును కాగలరు. 

కా'మాపపహారము 

ఈ [పసక్తిలో ఉపచారమును నిరూపింప వలసి యున్నది. ద్ 

యే యుపచారము నెవణెవరి విషయమున నెమ్రైట్టు (పయో గింప వలెనో కామ 

పండితుడు గుర్తింప గలడు. 

వాసో౭_౦గరాగాభరణ మాలా శయా్యవనాదిషు 

యత యత స్ప్ఫృవో తత్త రో కాలాను కూలత। 105 

అత్యాద రేణ సత్కార ఉపచార ఇతిరితః 

అతో రతి వివృద్ద్యర్థం (స్రీషు కీలానుకూలత3 108 

యథానుకూలం పురు రుపచారో విధీయతాం 

నానా శీల విశేషిత అయిన (స్త్రీల ననుకూలముగా సేవించుటకె. 

పురుషు 'లనుసరింప దగిన యుపచార విశషముల స్వరూప మిచట నున్నది. ఆ 

యా దేశకాలానుసారముగా నే యే వనిత కే యే పదార్థమున స్పృవా 

యుండునో కలుగునో పురుషు డా స్పవో విశేవము గుర్తించి తగిన విధముగా 

వస్త్రములను అంగరాగములను ఆభరణములను మాలలను శయ్యలను ఆసనము 

ములను ఆ వనితకు సిద్ద పటుప వలెను. అళ్య్యాదరముగా వానిని సతా్క్కారముగా 

సమర్పింప వలెను. ఇట్ట సత్కారమున కపచార మని పేరు. కావున ననురాగాభి 

వృద్ది కొల కె (ప్ర్రీల శీలానుకూలముగా యశానుకూలమ.గా (స్త్రీల విషయ 

మున పురుషు లువచారమును అనుసరింప వలసి యున్నది. ఉపచారముల 

[పీయోగము'నందును వె విధ్య మున్నది. కీల మొకటియె యయిన నందరి విష 



పంచమాధి కారము వివి 

యమున నుపచార మేక విధముగ నుండదు. అందరి భేదములను గుర్తించి 
[పయోగింప వలెను. 

ఉపచార స్త్రిధా వేశ్యా కులజా ౬ న్యా విభాగతః. 107 

నానావీజోద్భవః కామో యూనోస్సర్వ]త దృశ లే 

తత దాలంబనగుణా రుత్తమో మధ్య మో2 ధమః. 108 

వాసో౭౦గరాగాభరణ మాలా శయ్యా్యరిననాదయః 

సాధారణాః కునీనానాం వెళ్యాదీనాం చ యోషితాస్. 109 

కులాంగనోపచారస్తు సత్య్యార్జవ సురస్సరః 

అవస్థా 'దేళకాలాది (పధానో౭ న్యాసు దృశ్యతే. 110 

అర్గి తానవరాధాది సథభానో గణికాాశయః 

నాయిక వెళ్య యని వరాంగన యని కులజ యని భేదమున నుండును 

గావున ఉపచారమును మూడు విధముల నుండును __ కులాంగనోపచారము 

పరాంగనోపచారము వేళ్యాంగనోపిచారము నని. స్వీయాద్యుచితముగా నుపచా 

రము ననుసరింప వలెను. [పేయీ (పియులకు కామము నానావీజోద్భవము. 

అనెకపాతువుల వలన సంస్కారము వలన కామము కలుగును. ఇట్లు కామ 

ముదయించుట లోకమున నంతట |పవనిద్దముగనే యున్నది. కావున తత్తదా 

అంబన గుణానునారమున కామ ము తమము మధ్యమము నధమమునని (తివిధముగ 

నుండుట సంధార్యృము. వాసోంగరాగాభరణ మాలా శయ్యా సనాదు లన్నియు 

కుల స్త్రీలకు గాని వేశ్యలకు గాని పరాంగనలకు గాని ఇంకెవరి కేని (స్త్రీల కంద్ 

రకు సాధారణముగా నుండును. వీని నంద రభిలషింతురు. కాని కులాంగనోవ 

చారము నత్యార్దవపురన్సరముగా నుండును. వరాంగనల యందలి యుపచా 

రము తత్త దవస్థా "దేశ కాలాది [వధానముగ నుండును. గణికాాశయ మయిన 

ఉపచారము అర్జిత| పధానముగ నుండును. వేశ్య యర్చింపగ నె సమర్పించుట, 

అర్థి ౦చిన పదార్థ మునె యిచ్చుట ముఖ్యము. అపరాధరహితముగానిచ్చుట, 

అపరాధసము ల్లేఖము ల్ కుండునట్టుగానిచ్చుట ముఖ్యము ఆ యా నాయికల 

(పకృతి ననువరిం చిన యుపచార వీధి ఫల వద మగును. 

వారి వారి రాగాపరాగవి శేషములచే నంభోగము [తివిధ మగుట 

రాగోత్సత్తి చివ్నాము లిటుమీదట గుర్తింప దగియున్న వి. 



-రీ44 భాఎ|పకాళనము 

య|త కామసముత్నత్షిః తత రక్తిం విర_క్షతామ్. 111 

లశ యేల కణ సె చె రనో్యోన్యం 'సుపుమానపి 
| ౧ రారారా 

"  రక్తా చెతృథమం యోషిదనురక్తో భవేత్సు మాన్, 112 

ఏషనస్యభావనుభగః సంభోగః స్యాత్స ఉ త్తమః 

అథ చేదేకకాలీనా యూనో రన్యోన్య రకిమా. 118 

ఏవ సంభోగ లీలా స్య్యాత్స కామో మధ్య మః స్మృతః 

పకతె వానుర క్తి శ్చ ద్యూనో రాన్యః న చాధమః. [14 

రాగావరాగచివ్నోని యోషితాం లక్షయే దతః 

స్రీ కాని పురుషుడు కాని కామ ముదయించిన వారి యందు రక్తి 

కలదో విరకి కలదో ఆ యా లతణములచే గుర్తింప వలెను. తన కెవని యందు 

కామము కలిగినదో వానికి తన యందు రక్తి యున్నదో విర_క్రియున్నదో స్త్రీ 

గుర్తించి పవర్తింప వలెను. ఇకై పురుషుడును. (స్రీపురుషు లనో్యోన్యము ర_కి 

విర క్తిభావములను గుర్తించుట యావళ్యకము. రాగాపరాగములచేసంభోగము 

మూడు విధములు. 

| పథమముగా (స్రీ రాగము కలది కాగా పురుషుడు అనురాగము 

కలవాడు కా దగును. ఇట్టున్నచో నది స్వభావసుభగ మయిన సంభోగము. ఇది 

ఉ_త్తమ సంభోగము. “ఆదౌ వాచ్యః (స్త్రియా రాగో. మొదటగా (స్త్రీరాగము 

నిరూపితము కావలెను. (స్త్రీర_క్ష యయిననె పురుషు డనురక్తుడు కా వలెను. 

అప్పుడే సమ్మోద మిచ్చు సంభోగ ముత్తమ సంభోగము. | పేయసీ ప్రియులకు 

అన్యోన్యర_క్తిమ యేకకాలీన మయినచో సంభోగలీలా పర్యవసానము కలుగును. 
ఇది మధ్యమ కామము. (్రీపురుషులలో నేక తానురాగమె యుండు నేని యది 

పరిహోస్య మగు అధమసంభోగము. సిక అనురాగము లేదు. పురుషున 

కున్నది. వారి సంభోగమున సంతుష్టి లేదు. 8 రాగము కలదు. పురుషునకు 

లేదు. వారి సంభోగ మధమము. కావున 299 రాగాపరాగ  చివ్నా ములను 

సావధానముగా గుర్తింప వలసి యున్నది. 

ఇందు ముందుగా కులాంగనారాగోత్ప త్రి చివ్నాముల నిట్లు గుర్తింప 

వశెను. 



పంచమాధికారము ర్రీీట్ 

కులాంగనారాగచేషలు 

(స్రియో జాతాను రాగాయా నాయకే లక్షణాన్ని తే. 115 

కులీనాయౌోాః |పథమతః దూరే రో మోద్గమో భవేత్ 

స్నిగ్రశ్చ మసృృణం చతు రధరః స్పంద స్ఫుటము. 116 

స్మితో త్సరం చ వచనం స్వేదోదశ్చ కపోలయోః 
ఊరోః సంపీడనం చాంగే బాహుస్వ సి కబంధనమ్. 117 

ఆలింగనం మువాః సఖ్యా నృదం గె౬౦గ సమర్పణం 

నీవీం విసంస్య నవానం వేపథుస్త తృథస్థితిః. 118 

వచనే వచనం తూప్లీం వీక్షణేష్వన వేక్షణం 
ఇత్యాదిభావై ర్భావజ్ఞో రక్షాం విద్యా తు లాంగనామ్. 119 

కులాంగనా రాగరీతు లీ విధముగా నుండును. లక్షణసహితునం దను 

రాగము కలిగిన కులీన వనితకు మొదటగా నిట్టి రాగచేష్ట లుదయించును. 

ప్రియుడు దూరమున నుండగనె రోమాంచము కలుగును. నేత్రము స్నిగ్గము 

మస్ఫణము నగును. అధరము న్ఫుటముగా స్పందించును. వచనము స్మితో తృర 

ముగా నుండును. స్మితపూర్వకవచన మని భావము. ముందుగా స్మితము. 

అనంతరము వచనము. కపోలములందు స్వేద ముదయించును. ఊరువులకు 

సంపీడన ముండును. తొడవై తొడవేసి యొత్తుట సంపీడనము. దేపామున 

బాహువులచే స్వ స్పికబంధన ముండును. చేతుల నటు నిటు పెట్టి పట్టి కుచ 

ముల నొత్తుకొనుటకు స్వస్తికము కూర్తురు. ముహుః సఖి నాలింగనము చేని 

కొనును. చెలి యంగమున నంగమున కూర్చును. కోకముడి విడదీసి జార్చి 

ముడి వేయును. కంవము పొందును. ఆతని వథమున నిలబడును. వచనమున 

వచనము కూర్చును. మాటలో మాట కలుపును. *వచనేఒవచనం” మాటలాడు 

నపుడు మాటలాడదు. ఆతడు చూచునప్పు డూరకనే యుండును. అటు 

చూడమి నటించును. ఇత్యాది భావములతో నుండు కులాంగనా విశేషములను 

భావజ్ఞ డగు నాతడు భావించి “ఆ కులీన రాగర క యయినదిి అని భావింవ 

వలెను. 

'వేశక్యారాగచేషలు 
౨6 

కర్ణ కండూయనం నాఖే రూరో్వ్యోః కించి[తృుకాశనం 

విమర్ణనం చ స్తన యోః నీవీవి|సంననం ముహుః. 120 
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అన్యాపదేశకథన మన్న్యైః సస్మిథచాషణం 

విలోకనం చ సల మంగుష్టూ|గ బరేఖనమ్ు. 121 

నఖని సోదనం "కేలిః సఖీనిర్భ ర్భనం మృషా 

పదాంత సి తిర్వ్యాజా దంజలి -రేవతాచ్చలాత్. 122 
థి ది 

భావై రిత్యాదిభి 'ర్వేశ్యామను రకాం విభావయేత్ 

వేళ్యారాగచేష్టావి శేషము లిచట నున్నవి. కర్టళండదూయన మొనరిం 

చును. నాభి [పదేశముకొంతగా | పకాశితము చేయును. ఊరువులను కొంతగా 

బాపును. కుచములను తన యంతట తానె నులుము కొనును. ముహుః చీర 

ముడిని సడలించి జార్చును. అన్యాప దేశముగా బలుకును. ఇతరులతో సస్మిత 

ముగా బలుకును. సిగ్గు పడుచు చూచును. అంగుష్టా గమున విలేఖించును, 

గోరులు గిల్లు కొనును. ఆట లాడును. వ్యర్థముగా నఖుల బెదిరించును. ఒక 

యడుగు వేసి యడుగులోనిలబడును. వ్యాజమున నాగి చూచును. చేవతా 

వ్యాజనమున నంజలి పట్టును. ఏవం [పాయము లమున భావములను (పదర్శిం 

పగా వేశ్య యనురక్క యని భావింప వచ్చును. 

అన్యారాగచెష్టలు 

దృ క్ష. దృళోర్వికానళ్చ మాధుర్యం భామణే ఒన్యతః 1283 

(పసాదో వదనే వార్షః సంభమ స్తస్య దర్శనే 

అదర్శ'నే చమూర్చాచ తత్సత్యా_రేషు కౌతుకమ్. 124 

స్వభర్తుః (పముఖీ తన్య న్మరణం సురతాదిషు 

_వేవణం భోగ్యవన్తూనాం సమాజీ తనం గర ణమ్. 125 
—0 త్ర యళ 

సర్వత తస్య వాక్యస్య (పీతిపూర్వం వరి గహః 

మదంబ నాథ మన్నా థేత్యేవం బాలోవలాలనమ్. 126 

భావె శేవం విధై రన్యాం లశ యేన్మద నాతురామస్ 

అన్యారాగచేష్టావిలాసము లిచట నున్నవి. నాయకుడు కన్నడగనే 
దృష్టులలో వికాసము తెచ్చి కొనును. ఇతరులతో భాషించుట యందును మాధు 
ర్యము కూర్చును. వదనమున |పసాదము ధరించును. ఆతని జూడగనె వా రము 
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సం|భమము గల దగును. అదర్భనమున కలవరవడును. మూర్భ పొందును. 
ఆతనిసతా్మరములందు కాతుకము చూపును. తన భర్ష సన్ని ధిలో. నాతని 

స్మరించును. తన భర్తతొ సురతసమయమున నితర.. సమయమున న్తాతన్లినే స్మరిం 
చును. భోగ్యవస్తువులను పంపును. నలుగురు కలిసిన సమాజమున నాతని 

మెచ్చదు. అంతట నాతని వాక్యమును |పీతిపూర్వముగా పరి గహించును. 
అమ్మగదే! తల్లిగదే! యని పిల్లలను లాలనము చేయు నప్పుడు నాథ! 
మన్నాథ! నా పియుడు! మా ఆయన! అని యుపలాలన మొన రించును. ఏవం 

విధము లయిన భావములచె నన్యవనితను మదనాతుర యయినదని భావింప జనును, 

యీ భావా రాగచిహ్నోని (స్రీణాముక్తాః పృథక్స లోక్ * " 127 

సాధారణా సే సర్వాసాం (స్రైణామిళ్యాహ మారుతి: 

కులాంగనా వరాంగనా వేళ్యాంగనా రాగచేష్టాలుగా నిరూపితము 

లయిన వీనివిషయమున మారుతి మత భేదము కలదు. ప్ర్రలకు సంబంధించినవిగా 

నిరూపితము లయిన భావములు రాగచివ్నాములు కులాంగనాదులకుగా చేరు 
వేరుగా నున్నను ఇవి యన్నియు సర్వ(స్త్రీలకు సాధారణ రూపములె. వీనిలో 

కొన్ని కులాంగనలకు మరికొన్ని యకులాంగనల కన్న విభాగము లేదు, వారి 

వారి స్వభావవి'శవమున నివి యన్నియు నవిశేషముగ నందర కుండ వచ్చును: 
ఇవి రాగచివ్నాములు మాత్రము కా గలవని మారుతి మతము. 

ఏవం భావాన్సరీ్నీజె్యవ రకా శ్చ దనురంజయొత్ . 128 

నాయ కేష్వునురక్కె మ రతిం పుష్యుంతి యోషితః 

వెన నిరూపించిన విధముగా నా యావనితల భావములను పరిఉంచి 
వారు రాగము కలవారుగా భాసించినచో పురుషు డనుర కుడ  యమరంజన 

మొనరించుట యుక్త ము. నాయకు అనురక్తులు కాగా వనితలు రత్తిపోషము 
కూర్చ గలరు. (స్రీ మొదట రాగవతిగా నుండుట గుర్తించి పురుషు డనురక్లు 

డయినవ్పుడు స్వభావసుభగ మయిన సంభోగము సం|ప్రాషప్ట మగును. అట్టి 
నంభోగ ముతమ కామసుఖము. 

[పియుని విషయమున రాగము కలది యయిన వనితకు సంబంధించిన 

ఆభ్యంతరోపచారవిధానముల నిరూపించుట (పకృత మావశ్యకము. 
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ఆంభ్యంతరోపచారము 

ఆభ్యంతరోపచారస్తు రకాయాః క్యథతే౭ ధునా. 129 

రకా వివిక్త వసతిం (సియేణ నహా వాంఛతి 

గుణాన్ సఖినామాఖ్యాతి స్వధనం [పదదాతి చ. 180 

సంపూజయతి మి(తాణి ద్వేష్టి శ|తుజనం తథా 

సమాగమం (పార్ధయతే దృష్ట్వా హృమ్యతి చాధికమ్. 1891 

తుష్యత్యస్య వచోభంగ్యా సస్నేహం చ నిరీళతే 

సుప్పె చ పశ్చాత్స ్వపితి చుంబత్యనభిచుంబిళా. 182 

(పి యేణాలింగయత్యంగం గాఢమాలింగతి |పియం 

స్వయమారభశే స్వరం స్నానాదిషు చ కర్మసు. 188 

[పథమం చేష్ట తే నె పరం బాహ్య చాభ్యంతరే రే 

న విశఇషయే గా[తమాళ్షిషా చ కదాచన. 184 
లు ఉలి దం, 

తేనై వ భోగ్యవన్తూని భుం_కే౭న్య| తాహృళాన్యపి 

రతి కేలిమ్వనిభృతా స్వదశే స్విద్యతి కణమ్. 185 

న దృష్టిమన్యతో ధశే న శృణోతి బహిః క్వచిత్ 

న చింతయత్యాత్మనీనం కించిదన్య త్పియం వినా, 186 

రోమాంచతి [పియం స్పశ్శే మువ్యాతి స్విద్యతి శ్వ సేత్ 

ఏవం రకాసముశ్లా ః స్యురుపచా రాః (పీయం|పతి, 187 

(పస్తుతము రాగవతీ వనితకు సంబంధించిన ఆభ్యంతరో పచారము 

నిరూపిత మగును. రక్తవనిత (పియునితో వివి కవనతి నాకాంతించును. కుటుం 

బములో నందరితో కలిసి యుండుట నభిలషింవదు. ఇతరజనులు గోష్టిగా 

నుండుట నభిలపషింపదు. నిత్యము (పియునితో నేకాంతమునే వాంఛించును. 

సఖిజనులకు నాయకుని గుణగణముల నాఖ్యానించును. స్వీయధనము నిచ్చును. 

నాయకుని మి[ తులను పూజించును. శ| తుజనులను 'ద్వేషించును. నాయకుని 

నమాగమమును (వార్థించును. నాయకుని జూచి యధికముగా హార్షి ంచును. 

ఆతని వచోభంగిచే సంతోషము పొందును. స్నేహయుకముగా నిరీషించును. 

ముందుగా నాతడు నిదింపగా ననంతరమె నిదించును. అతడు చుంబనమున 

కుపక్రమింపక పోయినను తానె చుంబించును. (ప్రియుడు తన దేవా మాలింగన 
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మొనరించునట్టు యత్నించును. ఆతనిచే నాలింగింప చేసికొనును 

(ప్రియుని గాఢముగా నాలింగనము చేసికొనును. స్నానాదికర్మలలో స్వేచ్చగా 

తానే యారంభము కావించును. ఆతని స్నానాదికర్శలకె తానే |పేరణము 

కావించును. బాహ్యూరతము నందును ఆభ్యంతర రతము నందును ముందుగా 

స్వేచ్చగా చేష్లాయుక యగును. ఒకప్పు డాత డాలింగన మొనరించిన తన 

శరీరమును విశ్లేషింప జేయదు. |పియుని యాశ్లేషములో విలీన యగును. 

ఇతరస్థలమున సంపాదితము అయినను భోగ్యవస్తువుల నాతని తోడ నే యనుభ 

వించును. సురత ।కీడలలో తాను అనిభృత్వయె-పమాతము తగ్గనిై నురతసుఖ 

మాస్వాదించును. తణము స్విన్న యగును. స్వేద యుక్త యగును. 

ప్రియుడు వినా తన దృష్టి నన్యవిధమున గూర్ప్చదు. ఎచ్చట నేని బహిః 

శబ్దము వీననే ఏీనదు. వేరుగా తనకు హితము సంపాదించు విశేషమును చింతిం 

వదు. |పియుడు స్పృశింపగా రోమాంచము కలదగును. మువ్యాతి. ఇం[దియ 

వ్యాపారముల విడనాడి పరవశ యగును. స్వేదయు_క్ష యగును. శ్వసించును. 

(పియు నుచ్దేశించిన ర_క్తవనితా నముత్సన్న ము లయిన యుపచారము లిట్టుండును. 

ర_క్తవనితా చేష్టాభావ నిరూవణానంతము విర _క్రభావచేష్టలు నిరూ 

పంచుట యు కము, 

విరక్తానాం తు లింగాని కథ్యంతే యాని కానిచిత్ 
కి ఇగ స్తం నిషీవనం దృష్టమాకే సద్యో వక్తావకుంఠనమ్. 125 

గూఢావస్థాన మన్య్యార్థ పారవస్య మనాదర; 

అదేశకాలగమన మావ్వోనే కాలయావనమ్. 189 

| వేషితస్యావ్యశాదరం గంధమా ల్యాదివస్తునః 

ఆ _రృస్యానాదరః శపో భూమే వా దానమన్యతః. 140 

అంగసాద [పకథనం దూశతాదీనా మను _త్తరం 

పవమాదీని చివ్నోని దూరస్థానాం తు 'యోషితామ్, 141 

విర క్షోవనితలు దూరమున నుండి విరక్తి చూపుదురు. సమీపమున 

నుండియు విర కిని జూపురురు. ముందుగా దూరస్థల విరక చిహ్నాల నిట్లు 

గు_ర్తించునది. విరకల చివ్నా లెన్నియో యుండును. వానిలో నేవియో 

కొన్ని యిచట పతిపాదితము లగును, విర్యక్ష నాయకుని జూడగనె నిష్మీవన 

B (32) 



950 భావ [వకాళనము 

మొనరించును. ఉమి్మి వేయును. (కాచి యుమ్మును. చూచిన వంటనే 

ముఖము వస్త్రముచే కప్పికొనును. గూఢముగా నొక మూల దాగియుండును. 

ఏలనో వివళు రా లయి నట్టుండును, అనాదరము చూపును. నాయకుని సమీ 

పమున కేగవలసి యున్నచో నదేశమ న నకాలమున దగ్గరకు చేరును. ఆతడు పిలి 

చినచో రమ్మనినచో వెంటనే రాదు. కాలయాపన మొనరించును. నాయకుడు 

గంధమాల్యాదివస్తువుల పంపినను స్వీకరింపదు. ఉపయోగిఎపదు. ఆతడు తత్త 

దృతువునకు సంబంధించిన వస్తువుల బంపిన నాదరింపదు. విసరి వేయును. 

భూమిచె వేయును. ఎచటనో "వేయును. ఆతడు రాగా తన శరీరమునకు 

బాధగా నున్నదని సాకు చెప్పును. దూతాదుల శేమియు నమాధాన మీయదు. 

దూరస్థ లయిన వనితల కిల చిహ్న లుండును. 

ఆసన్నా దూరమ వ్యాస్త్పే కథామన్యాం (బపీతి చ 

పృష్ట యథాయథం (బూత చు..వితాన్యం (వమార్దాతి. 142 

అనిష్టాం చ కథాం (బూత |దియముక్తా పి కుష్యతీ 

నచ చకుర్ణదాత్యస్య న చె నమభినందతి. 148 
ద 6... 

ఇతె పురః శాయయతి పునర్ని దాతి తత్త ణం 

పబోధితా యాషయకి కాలం రంతుం న వాంఛతి. 144 
| 

స్పృషా సంకో చయత్యంగం నిమీలయతి లోచనే 

న స్నాతి నాలంకురుతే న ఖోగే కురుతే స్పృవోమ్. 145 

విమరయతి హాస్తాభ్య్యాం స, తే వ్యాజృంభ తే ముపశుః 
(త) — LC 

ఇగ యవ అహం ల విజృంభ లే పరావృత్య నవతి ముహుస్సదా. 146 

విద్వెష్టి తస్య మి తాణి (బవీతి కృతశాసనా 

రుషా పరివద త్యేనం స్వాత్మన్యంగాని గూవాతెే. 147 

కథాపసం గేనా న్యన సుర తే భావవిస్మృృతిః 

గృవాకృత్యాపదే శేన కురుతే చ గతాగతమ్. 148 

నీవీస్పర్ళే నవ్భాల్లేఖ మపకిపతి తత్కరం 

పరాజ్బుఖీ వా శయితా వ్యా ధ్యాదివ్యప దేశతః. 149 

ఏవం విరకాచివ్నో ని దృష్ట్వా తాం తత్త ణా త్త జేన్ 



పలిచమాధికారము 

సమీప పస వనితా విరాగ చివ్నాము లీ విధముగ నుండును. నాయ 
కుడు సమీపమున నున్నచో దూరము చేరును. పదో యితర విషయము 

చెప్పును. ఆత డేవేని యడిగిన యథాయథముగ శువ్కుముగ జెస్సును. ఆత 
డధరచుంబన మొనరింవగా ముఖమును తుడిఏ కొనును. ఇష్టము కాని విమ 

యమును ఇవ్వును. ఆతడు |పినము పలికినను కోపించును. ఆతని వైపు 
చూడదు. ఆటు కన్ను పెట్టదు. వాని నభిశందింపదు. ముందుగా తానె పడు 

కొనును. ఆతడు అంతదూరముగా వేరు శయ్యువై శయనించు నట్టు చేయును. 

తాను శయనించిన క్షణముననే న్మిదించును. ఆత డందుకై మేల్కొల్పెనా! 
కాలయాపనము చేయును. సంభోగించుట కష్ట పడదు. అతడు శయ్య శేరి 

తాకినచో దేవాము ముడుచు కొనును. కన్నులను మూత మూయును. స్నాన 

మొనరింపదు. అలంకరించుకొనదు. వస్తూవభోగనుక స్పృహ చూపదు. కన్ను 

లను చేతులతో నులుముకొనును. ముహుః ఆవలించును. ఒడలు విజిచికొనుకు 

(పక్కకు దిరిగి యుమ్మి వయును. మటల మటల నుమ్మును. ఆతని మి! తులను 

'ద్వేషించును. ఒట్టు వెట్టుచు మాటలాడును. రోషము కలదై వానిని తిట్టును. 

తన యంగమును “దాచును. చేతుల నురమున పట్ట కుచములను డాచును. ఊరు 

వులను బిగపట్టి న్వొంగము దాచును, అనక థా పనంగమున సురతమున3దు 

భావవిన్ట్రైతి కలిగించును, ఎట్లో భావచ్యుతి కలిగించును. ఇంటి పనులును 

వన్న వ్యాజమున గతాగత మొనరించును. ఆతడు ముడి సవరించె నేని ఒట్టు పెట్ట 

యాతని చేతిని విసరి కొట్టును వ్యాధ్యాదుల వ్య వగ్షపదేశమున అటు ర్కిగ వడు 

కొనును. ముడుచుకొని వడుకోనును,. ఇట. వన్నియు విరకాచివ్నావులు 

వీనిని గుర్తించి యా క్షణముననె యా మెను వ్యతంచవలెకు 

f 

Ee 

విర క్రిచిహ్నే నె కేన విర జ్యేతో త్తమః పుమాన్. 180 

రాగాపరాగ చిహ్నో సాం సంక క తాముపొచ కేశ్ 

ఉ_త్తమపురుషుడు విర క్రి చివ్నా మొక 2 గోచకించినన్తు 

విర కిచిష్నాము లనేకములు గో చరింప నక్కర లము, గ దివ్నాము 

టయె విర క్రి హేతువు. రాగముదయించుట క నేకిరాగచివ్నాము లుండవలెను 

గాని రాగ "ముదయించుటకు వీరాగచివ్నూ మొకటి చాలును. ఉ తముడు 

వెంటనే విరక్కు డగును. పురుషుల కీ విషయమున నొక యువదేక 

మావశగంకము. విరక్తి చిష్నాము లున్నను రక్తి చివ్నాములు కూడ నుండు 

నేమో? మొదట రాగ మున్నందుననె యామె వలచిన కధా! అట్ట కాగచెష్టలు 



భర్థ భవ పకాళనము 

కూడ నుండునేని విర క్తి చేష్టలు కొన్ని యున్నను రాగాపరాగ చివ్నా సాంకర్య 

మున నా వనిత నుపచరింప వలెను, భఛావసహిత మయిన యుపచారవిధాన 

మావశ్యకము. ఆ యుపచారము భావరహితముగ నుండరాదు. భావసహిత 

మయిన యుపచారవి శేషమున వనితలు విరక్తిచేష్టావిశేషమ. లను విడనాడుదురు. 

వనితలు కూడ నీ విషయమున సావధానముగ నుండవలెను. తన నాయకు డుత్త 

ముడు. ఒక్క విరాగచేష్ట యేని ఆతని విరక్తు ఉయునమో! కావున చిత్తము 

నకు చెదురుతనము కలిగినను నిిగహించు కొని విర క్తి చేష్టలు లేకుండ పవర్తింప 

వలెను. 

కొందరు పూర్వనాయకునె యనుసరించి యుండవలె నని తలచరు. ఆతని 

విడనాడ వలె నని యనుకొందురు. వేగొకని పరిిగహింప వలె నని యుల్రసం 

పడుదురు. (పకృతనాయకుని విడిచి పో జూతురు. వారు గంతుకామలు, 

వారిచేప్ట లీ విధముగ నుండును. 

చిహ్నాని గంతుకామానాం కథ్యంతే హ్యానుషంగికమ్. 151 

అనాసనం చ (పథమం చాలనం చాసనస్య చ 

అరాసనేనావసానం పా ర్య్వాత్చా ర్య్వేఒంగచాలనమ్. 152 
ధి థి య 

విజృంభణంచ బహుళోముహుర్ద్వార నిరీక్షణం 

(పసా ర్యాకుంచనం పాదబాహో్వరుత్కటికాసనమ్. 153 

గా (తభంగో ౬౦గులిస్పోటో బహి ర్వార్రావక ర్హనం 

ఏతాని గంతుకామానాం చివ్నానీత్యుపలత యేత్. 154 

గంతుకామాచెష్ట లానువంగికముగా నిచట నిరూపితము లగును 

మొదట నాయకుని సమీపమున నీమె కూర్చొనదు. కూర్చొనిన నాసనము 

నటునిటు కదిలించును. కూర్చొనుటలొ నరాసనముననె యుండును. అనాస 

నమున నుండదుకూడ. _ పార్శ్వము. నుండి పార్గ్వమునకు తన దెహమును కదిలిం 

చును. చలింప జేయును. తాకి యుండదు. అంటి యు౭డుట కిష్టపడదు. 

మాటి మాటి కావలించును. ముహుఃద్వారము నిరీకించును. పాదములు 

చేతులు చాచి ముడుచు కొనును. ఉత్కటికాసనం-గెంతుకూర్చొనును. ఒడలు 

విరచికొనును. చిటికలు వేయును. బయటి వార్తల నాలించును. ఈ చేష్టలు 

గంతుకామాచేష్ట లని భావింప వలెను. 
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యువతికి గాని యువకునకు గాని విర కి కలుగుటలో కొన్ని కార 

ణము లున్నవి. ఆ విరక్తి హేతువు లిట్టివి. 

విరక్తి పాతవో యూనోర్భవావః న్యుః పరస్పరం 

కార్భ్యం వ్యాధిశ్చ శోకళ్చ పారువ్యుం రూవసంతయః , 155 

దోపూాపచవాద శ్రవణా నృతిలోపో వ్యతి కమః 

అదేశకాలాగమన మపకారో బహిర్ముహుః. 156 

ఇత్యాదిభి ర్విరకానాం న కదాచన సంగతి; 

నాయికానాయకులకు విర కి హేతువు లనేకము లుండును. కార్భ్యము 

వ్యాధి శోకము పారుష్యము రూపనాశము దోవ[శవణము వలన అపవాద( శవ 

ణము వలన మతిలోవము ఒకరివలన నొక రతి కమించుట, దేశము కాని దేశమున, 

కాలము కాని కాలమున వచ్చుట, మజఅల మణుల నందణ్  యొదుట నవకార 

మొనర్చుట అనునవి విరక్తి హేతువులు. ఇట్టి కారణములచే విరక్తు లయిన వార 

లకు మటల నెప్పుడు సంగతి కలుగనే కలుగదు. 

మానాదిజా విర_క్తీ ర్యా వాద్యానునయ సం|శయా. 157 

అనో్యోన్యరక్షానాం భూయః పుష్య త్యెవ రతిం శుభామ్ 

మానాదుల వలనను విరక్తి కలుగును. కాని యిది విలతణము. 

వృాద్యము. అనునయము నా శయించి యుండును. ఒకరి నొక రనునయించు 

కొనగనె యా తాత్కాలిక విరక్తి పోవును. అంతట వారు (పుయసీ| పియులై 

యన్యోన్య మనురకు అగుదురు. ఈకలిగిన విరకి విరక్తి కాదు. ఇది యొక 

విరవాము. విరవోనంతరసంభోగము సమధికనంతుష్టి నంపాదించును. మరల మరల 

నది శుభంకర మయిన రతివరిపోవషము సంపాడించును. 

రాగచివ్నాములుగా కర్ణకండూయనాదులు నిరూపితము లయినవి. 

కర కండూయనాదులు రాగనూచకము లగుట యుట+? చేమలు వ్యంగ్యవ్యంజ 
లం య రు 

కము లగుట ప్రసిద్ద మయినను దేనిచే నది వ్యంగ్య మగునో నూచించుట యావ 

శకము. రాగ చివ్నాములచే వ్యంగ్యము లగు నర్థము లిచట |వతిపాదితము 

లగును. 
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ఉకానాం రాగచివ్నోనాం కథ్యంతే౭|త విభావనాః. 158 

కర్ణ కండూయశవ్యాజాత్ రుణద్ధ్యస్య శుభాం గిరమ్ 

కిశసంయమనాద్భర్తుః కిరో లాలన నూచనమ్. 159 

నాభి |ప్రదర్శనాదాత్మసౌ భాగ్య [పకటి కియా 

_న్తనసమ్మర్ష నేనై వ గాడాలింగన నూచనమ్, 160 

అధరస్సర్శ నేనై వ చుంబనాద్య భి లాపితమ్ 

కటా మెరాసగరై ఫక్చ సంభో గౌత్సుక్యభావనమ్ 161 

నూసురధ్వననై 8 స్వస్య పురుషాయిత సూచనమ్ 

విజృంభి తేన సర్వాంగ స్వస ర్వాంగసమకృణమ్, 162 

అన్యాప దెళకథ నై _స్తన్య భావపరీతణమ్ 

అనై రః నక్మితజల్సేన తద్భాషూ మేలనాదరః. 168 

స|వీలం లోకనేనై వ స్వానుకూల్య|పకాశనమ్ 

అను త్తర| పదానేన న్వస్వాతం|త్య| పకాళనమ్. 164 

నఖీనిర్భ_ర్హ్సనేనై వ శీ ఘసంగమవాదరః 

ఊరునంపీడనా దేవ హృద్యాంగస్సం౭దనూ చనమ్ . 165 

పదాంతే స్థి తెర్వ్యాజాన్మనోవినిమయార్తి తా 
థి థి 

సాచీకృశనేక్షణేన సం కతగమనార్టి తా. 166 

తద్గాఢాలింగనాశై వ బాహుస్య స్తికబంధనాత్ 
we ర ల ఆన ఆత వ వి సవ్య నవీనవానా ద్యాసః క్ల థనసూచనమ్. 167 

ఏవమాద్యాసు చేష్టాను ఖా వా (గావ్యో మనీషి భి 

నిరూపితము లయిన రాగచివ్నాముల ఏనావవము లిచట నిరూపితము 
లగును. కర్షకండూయనాదిరాగచేష్టలచే. విభావితము లగు విశేషము లున్నవి. 
అవి యిం దున్ని, 

1. కర్ల కండూయనము - శుభవ చనధారణము 

బి. కేశనంయమనము - శిరోలాలనము 

లె, నాభి పదర్శనము - సౌభాగ్య [పకటనము 
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4. _స్తనసమ్మర్షనము _ గాధాలింగనము 

ర్, అధర స్పర్శనము - చుంబనాభిలాష 

6, హోనగర్భకటాకము - సంభో గ త్ఫుక్యము 

7. నూపురధ్వననము _ పురుపాయితము 

8. విజృంభితము —_ స ర్వాంగసమర్చుణము 

9. అన్యాపదేశము - భావవరీతణము 

10. అన్యులతో సంభావ - భాపాసమాదరము 

11. లజ్జా వలోకనము - అనుకూల్య [పక "శనము 

12, అను త్త ర పదానము _ స్వస్వాతం|త్య|పకాశము 

18. సఖీనిర్భ ర్భ నము - శీ ఘసంగమనము 

14. ఊరునంపీడనము - అంగస్పందనూచనము 

15. పదాంతరస్థితి - మనఃపరిశా మారి త 

16. తిర్యగ్వీ కణము - నంకేతగమ రార్జి క 

17. బాహుప్వ స్పికము - గాఢాలింగనాళ 

15. నీవీనవానము - వస్త్ర శోథనసూచనము 

ఇటు పదునెనిమిది రాగచేవ్షలకు పదునెనిమిది వ్యంగ్యార్గ ములు 

నూచితము లయినవి. ఆ వ్యంజకమ.ల కివి యె వ్యంగ్యము లన్న నియమము 

లేదు. జెచిత్యానుసారమున  నితరముల.ను వ్యంగ్యములు కా వచ్చును. 

భాసించు వ్యంగ్యా గ్థముల కివి దిశామాతము, ఏవమాదివ్యంగ్యార్గ ములను 

వపయోగాభినయమున (పదర్శింవవలసి యున్నప్పుడు కర్ణ కండూయ నాద్యభిన 

యముల ననుసరింప వలె ననియు నిందు [గావ్యూము. 

కర్ణకండూయనము చెవి గోకి కొనుట, చెవిలో (వేలును దూర్చి 
(తిప్పుట. ఈ కండూయనము కండూతి పోవుటకు కాదు. అచట కండూతి లేదు. 
అది యొకవ్యాజము. “నాయకుని శుభవచనమును చెవిలోన నుంచితిని. దానిని 
వెలికి పోనీను. ఇచటనే నిరోధించెదను.” అని తచ్చేష్టావంగ్యము. కేశనంయ 
మనము జుట్టుముడివేయుట. శిరమున (పియుని లాలన మొనరింతు నని సూచన 
మున్నది. నాభ్మిపదర్శనమున తన సౌభాగ్యము |పకటీకరించుట. నాభి నిష్టులె 
చూడవలయును. అన్యులు దర్శింవరాదు. చూవరానిది చూపుట ఈ సౌభాగ్య 

మనుభవింపు మనుట యగును. సృనసమ్మర్షనము. తన _స్థనముల తానే పట్టు 
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విడుపుల నుంచుట. గాథాలింగనము కావలె నని _సన్తనములు నొక్కు కొనునట్లు 

కాగలింపు మని నూచనము. అధరస్సర్భనమున నీ విది యామూలము చుం 

బింపు మను నభిలాషవ్య_క్త మగును. హోసగర్భము అయిన కటాక్షములు 

సంభోగము నందలి యౌత్సుక్యవ్యంజకములు. నవ్వులలో గలిపిన కన్నుగొట్టు 

టలు కన్నుగిటుటలు భోగింపు మని నూచించుట యగును. కాలి నూపురములు 

ఘలుఘల్లు మనిపించుట సంభోగ షకియలో పురుషాబు:త విధానములో నే 

నిట్లనిపింతు నని భావము. సర్వచదేవావిజృంభణ మను చెష్ట “నా సర్వాంగములను 

ని కర్పించితిని. నీ వనుభవింపుము. నీ వనుభూతికి పట్టుట నాకు మహానుభూతి” 

అనెడు భావము సూచించును. [పియునకు 'దెలియవలయు నని యొకటి చెప్ప 

దలచి మరియొకటి చెను. ఇది యన్యాపదేశము. ఇట్టి యన్యాప దేశకథ 

నములు భావపరీక్షణార్థము లగుము, నవ్వుచు నితరులతో మాటలాడుట అతనితో 

సంభాషణసమాదరము నూచించుట యగును. సిగ్గుతో జూచినచో “నీ కాను 

కూల్యము కలదు” అని వ్య_క మగును. సమాధాన మేమియు జెప్పక పోయి 

నచో “నీకువలె నాకును స్వాతం [త్యము కలదు” ఆని వ్య క్ష మగును. సన్ని 

ధిలో నున్న సకియల బెదిరించుట “శీ ఘముగా సంగమనమునకు రమ్ము” ఆని 

నూచించును. ఊరునంపీడన మొక విశిష్ట ష్మకియ తొడవె తొడ వేసి మూల 

సంపీడనము కావించుట. దీనిచే “హృద్య మగు నా యంగమున నంద ముద 

యించినది” అని వ్యక్త మగును. పద మటు నిటు పెట్టి యున్నచో నది 

వ్యాజమున నీ మనోవినిమయము కలుగుగావుత యని చెప్పుట యగును. 

[పక్కగా నోరగా జూచిన “సంశేతమునకు పోదముూ అని స్పష్ట మగును. 

స్వ స్తికబాహువు పట్టుట తద్రాఢాలింగనాశా నూచకము. నీవి ముడి జార్చి ముడి 

చినచో “నా చీర సడలింపుమోయిోా!'' అని (పార్టించుటను వ్య కము చేయును, 

ఇట్టి విధము లయిన చేష్టలలో గూఢము లయిన భావము లుండుటను మనీషులు 

గుర్తింప వలను. 

ఇప్పటి కీ విధముగా వి పకిర్ణ ము లయిన విషయములు (పతిపాదితము 

లయినవి. ఈ [(పవక్తిలో శృంగారరసమునకు నంబంధించిన దృష్టివిశేషములను 
జెప్పుట యావళ్యకము. ఇవి యరువది నాలుగు గలవు. 

శృంగార దృష్టులు 

దృళోర్వికారా బవావః శళృంగారసో్యోపయోగినః, 168 

భావా|శయాః కదా చిత్చ్యుః కదా చి! దససం| శళయాః 
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నికూణితం వివాసితం కుంచితం న్యంచితాం చితే, 169 

స్నిగ్దం ముగ్గం చ నిష్పందం విసారి చ వికాసి చ 

న్తేమితం మసృణం వ్యకం మధురం చాభిలాషి చ. 1/0 

స్థిరం | పనన్నమలసం వలితం మదమంథరమ్ 

స్మేరమానంది సాకూతం విదగ్గం విహ్వాలం తథా. 171 

నివాంచితం చ నిభృతముత్క-ంఠిత ముదం చితం 

సోత్సుకం సోత్కముత్కంపముల్లాసి చ సమన్మథమ్. 172 

మహి వ్యా కేపి విచేపి (తిభంగి (త్య శ మెవ చ 

విక షం వినతం సీతం వ్యాసంగి చ విసంస్థులమ్. 178 

విన్ఫారితం విలులీతం లలితం చ తరంగితం 

కోరం కలువం రూక్షం కాతరం చకితం చలమ్. 174 

కోమలం తరలం శతాని పణయి| పేమగర్శి చ 

సో త్చాసం సస్పృవాం మ్లోది | పేంఖోలం లోలమేవ చ. 175 

గవ ఆంత త ఒం ఏ ముకా శృతుష్షుష్ట ర్వికారా దృష్టిసం శయాః 

శృంగార మున కుపయోాగించు దృ గ్వికారములు బహుసంఖ్యాక ములు 

కలవు. ఒకప్పు డివి భావా[శయములు ఒకప్పు డివి రససంశయములు. దృష్టి 

సం| శయము లయిన చతుష్షష్టి వికారముల నామము లిచట నిరూపితము లయినవి, 

ఇంకను రె దాదులకు సంబంధిం చిన దృష్టివిశషములు సంఖ్యాతములు కా 

త ఆధ నున్నవి. ఇట్లు దృష్టీవి శషములు శళాధికముగా నున్నవి. 

ఇచట వికూణితాదులు _న్తిమితాదులు స్మేరాదులు సోత్కాదులు 

వినతాదులు రూశజాదు లరువది నాలుగు దృష్టినామములు కలవు. వీని స్వరూప 

మనంతరము కలదు. వికూణితాదు లనుట దశకమునకు సంకేతము, 

ఉద్వ_ర్తితమథోద్వ్భ_త్తం వివృ_త్తం చ వివ ర్హితమ్. 176 

_న్తద్ధిముత్సుల్ల ముల్గోలముద్దురం విధురం తథా 

విశిష్టం నిష్టురం శుష్కం కుటిలం చటులం తథా, £77 

పె [పాయేణ కథతా రౌదని రవోవయోగినః 

B (33) 
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ఇచట నీరూపితము లయిన ఉద్వ ర్తితాదిదృష్టులు పం డెండు సామా 

న్యముగా 5 *|దరసమున కె యుపయోగించునవిగా (పసిద్దము లయినవీ. ఇందు 

వివృత్తము విధురము లతణములు లే నందున దృష్టినామములు కావు 

సామాన్యముగా ననుటచే నొకప్పుడు వీరమునకు నుపయోగించు నని భావింప 

వచ్చును. 

ససం| భమం జడం చైవ సవ్య గం సవ్యధం తథా. 178 

తాంతమా రం పరిమ్లానం త_్పం మలినమేవ చ 

ఏతే [పాయేణ శోకస్య వికారా దృష్టిసం|శ్రయాః. 179 

ఇచట నిరూపితము లయిన సం భమాది దృష్టులు తొమ్మిది సామా 

న్యముగా శేకమున కుపయోగించునవిగా (పసిద్దములు. ఇవి యన్నియు దృష్టి 

సంశయము లయిన శోకవికారములు. 

మంథరం బంధురం ధీరమవి[కియమకృతిమం 

అనుల్బణమసం భాంతమవ్యాజమనుపస్కృృతి. 180 

సవార్షం చ సగర్వం చ వీరవ్యైతే |పకీ ర్తితాః 

| ఇందున్న మంథరబంధురాది దృష్టులు వదునొకండును వీరరసమునకు 

సంబంధించిన దృష్టులుగా (పసిద్దము లయినవి. 

అరో చకమను క్సేకమావిద్దం విద్దమేవ చ. 181 

వికృష్టం చ వినిష్కాంతం వినిగీర్లం విలోహితం 
వా ta 

ఏతే పాయేణ కథితా వీభత్సే చ భయానశే. 182 

కెచిత్సాధారణా స్టేషు భవంత్యద్భుతవోన్యయోః 

ఏతే శతం సమాఖ్యాతాశ్చత్వారశ్చ తతో=౭ ధికమ్. 188 

ఇచటి అరోచకాది వితోహితా ౦ంత దృష్టు లెనిమిది సామాన్యముగా 
వీభత్సరసమున భయానకరనమున వినియోగము పొందును. ఈ చెప్పిన దృష్టు 
లన్నిటిలో సాధారణము లయిన కొన్ని దృష్టులు అద్భుతము నందును వోన్యము 
నందును (పవ_ర్తించును. ఇట్లు నాలు గధికముగా శతద్భష్ట్రులు విఖ్యాతము 

అయినవి. మొ_త్తము చతురు తరం శతమ్, 
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ఇక నిటుప సర్వద్భష్టుల స్వరూపము నిరూపిత మగును. దృష్టి 

వివేకము విశిష్రముగా సంభావనీయము. 

భాగ్య తయస్య సంకోచో వికాసశ్చరమస్య చ 

యస్యా దృ శైర్విల కేణ తద్వికూణిత ముచ్యతే. 184 

అని మెషస్ఫురత్రారం సమం ఏివాసితం ఏదు; 

ఇగ ఇ భం దో 185 పుర స్త్రిభాగసంకీ చే | పేమ్లూ తత్కు_౦చితం భ వేత్. 

వఠ్యాయేణ చలతారం మందం మందమథాం చితం 

స్నిగ్గం తద్యస్య విషయ న్తత్పభామిలితో భవేత్. 186 

స్వభావాలోకితం ముగ్గం భావగర్శమపి చృలాత్ 

నిమ్పందం తద్యదన్య [త దృష్టిర్న స్పందతే క్వచిత్. 187 

అశ్లి పో యేన విషయ స్హద్విస్తారీతి కథ్యతే 

వికాసి తద్యద్విషయ విశేష మవగాహాశే. 188 

ఈ |పభఘట్లమున వికూణితాది దృష్టివి శ షముల లతణము లున్నవి. 

ఇచటి వికూణితాది దృష్టులలో నాల్లవది యయిన న్యం చితదృ్భష్టి లకత్షణవ చనము 

లేదు. లు_ప్ప్హ మయినది. మొదటి దశకముతో తొమ్మిది దృష్టు లిచట లడీతము 

అయినవి. 1. వికూణితము. ఏ దృష్టికి విలక్షణముగా భాగ|తయమునకు సంకో 

చము నాల్గవభాగమునకు వికాసము నుండునో యా దృష్టి వికూణితమగును, 

ఏ. వివాసితము. అప్పపాటు లేకుండగా కనుపాసలు సమముగా స్ఫురించునవి 

యయినచో విహాసితము. లి. కుంచితము. [పేమచే నెదుట న్నే తమునకు 

[తీభాగ సంకోచ మున్నచో కుంచితదృష్టి యగును. 8. ఇచట నాల్గవదృష్టిగా 
న్యంచితద్భష్టి లతణ ముుడ వలెను. లేదు. 5. అంచితము పర్యాయమున 

మందమందముగా తారలు చలించు నేని అంచిత మగును. 6. స్నిగ్ధము. స్వవి 

మయముగా నుండు దాని (పభ దృష్టియందు మిలిత మయినచో స్నిగ్లదృష్టి 
రు © ౬ 

యగును. 7. ముగ్గము. భావగర్భితముగా నున్నను ఛలమున స్వభావాలోకి 

తముగా నున్నచో ముగ్గదృష్టి యగును. 8. నిష్పందము. అన్యస్థలమున దృష్టి ధ"లపి థ్ లిపి 
[(వసరింపకున్నచో నివ్పంద దృష్టి యగును. 9. విస్తారి. చకముర్విషయ 

మేమియు శ్లిష్టముగా లే కున్నచో విస్తారి దృష్టి. 10. వికాసి. త_త్తద్విమయ 

విశేషము నవగాహాము చేసికొను దృష్టి వికాసిదృష్టి.. 
లు లు 
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స్వగోచరాన్నచా త్యేకి య తత్ _స్తిమిత ముచ్యతే 

మస్ఫణం తదితిఖ్యాతం అనురాగకపాయితమ్. 189 

ఊర్ద్వాథో౭ పాంగసంచారో యత్ర తద్వ [క ముచ్యతే 

ఫీతలీ కియళలే యేన తాప_స్తన్మధురం సృ్భతము. 190 

అభిలాషి తదేవ స్యాద్యాచమానమి వేజ శే 

తక్ట్రిరం యత్తు విషయే దూశే౭స్యంతర్థితే స్థిరమ్. 191 
@ జాలి ఎ థి 

త|త్పసన్నం భ వేత్సభూవిలానం సస్మితం చ యత్ 

అలసం తదఖీష్టార్థాత్ (వీలా దేర్యన్నివర్తనమ్. 192 
ల ఇ ని 

వలితం తన్నివృ _త్తస్య భూయ, స్త్ర్య్య|శావలోకనం 

వ్యాఘూర్ణమానమరుణం ముహురామీలదంతరా. 198 

అపరిచ్చిన్న విషయం మదమంథర మీరితిం 

ఇందు స్తిమీతాది మదమంథరాంత దశక మున్నది. 1]. స్రీమితము., 

స్వగోచరము నుండి యతిికమింప కున్నచో (స్తిమిత మని, 12. మసృణము. 

అనురాగకపాయితము మస్ఫణ మని, 18. వక్రము. ఊ ర్హ్వాధఃపదేశముల 

కపాంగసం'చారము వక మని, 14. మధురము. తావము శితలీకరించు నది 

మధుర మని, 15. అభిలాపి. యాచఛించు నట్లుండు దృష్టి. యభిలాపి యని, 

16. స్థిరము. దూరమున నున్న విషయమున గాని యంత ర్రిత మయిన విష 

యమున గాని స్థిరముగా నుండు దృష్టి స్థిర మనీ, 17. పనన్న ము. (భూవి 

లాసముతో సితముతో నుండు దృష్టి (పసన్న మని, 18. అలనము. అథీపా 
S) A) 

రము నుండి |వీలాదుల వలన నివ_ర్రనము పొందు దృష్షి అలస మనీ, 19. వలి 

| 9 f తము. నివృ_త్త మగు దృష్టి మరల |త్ర్య|శావల్ కనమున నున్నచో వలిత మని, 

౨0. మదమంథరము, ముహుః వ్యాఘూర్గ మాన్నమెై యరుణ మె మధ్యలో నామీల 

నము పొందునదై యపరిచ్చిన్నవిషయముగా నుండు దృష్టి. మదమంథర మని 

యందురు. 

స్ఫుర|ద్భూపత్ష్ముతారం య త్తత్ స్యేరమితి కథ్యతే 194 

-తదానంది సుఖోేన్మిలదామీల తారముచ్యతే 

సాకూతం తద్య|త భావః కో2ప్యఖీష్టో విభావ్యతే, 195 
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విదగ్భం తద్యదాలో కే వివశాః సర్వజంతవః 

అనవస్టితతారం య తద్వివ్వాల ముదావ్ఫాతమ్. 196 
@ 

నాసావుటస్ఫురత్తారం నివాంచిత ముదావ్ఫూతం 

నిభ్భతం తద్యదాళి మ్యత్పుటమంతరధోముఖమ్. 197 

రాగారుణం స్ఫృురద్భాబష్వ్బూవాంగముత్క_౨ఠితం విదుః 

అపాంగ యో రూర్హ్వభా వాదాలోకన ముదంచ్చితమ్. 198 

సోత్సుకం తద్యదాలోక్య భూయో భూయా2వలోకయేత్ 

ఇచట స్మేరాది సోత్సుకాంతము లయిన తృతీయదశకము లోని పది. 

దృష్షు లున్నవి. 21. కనుబొమలు పక్ష్ముములు తారలు స్పురణము కల వగునేని 

స్మేరదృష్టి. 22. తారలు నుఖముగా నున్మీలన మామీలనము పొందునేని ఆనంద 

దృష్టి. 28. భావ మభీష్టముగా విభావిత మగునేని సాకూతదృష్టి. 24. చూడగనే 

సర్వ | పాణులు వివళు లగుదుశేని విదగ్గదృష్టి. ౨5. తార లనవస్థితముగా, 

నున్నచో వివ్వాలదృష్టి. 23. నాసాపుటముల కదలికలచే తారలు న్ఫురణము 
కల వయినచో నిహాంచితదృప్టి.. 27. అధోముఖమున నుండగా నంతరమున 

పుటాశ్లేవమున నున్నచో నిభృతదృష్టి. 26. రాగారుణమై స్ఫురించు భాష్ప 

ములతో నపాంగ మున్నచో ఉత్కంఠితదృష్టి. 29. అపొంగముల కూ ర్ద్వస్థితి 
నమసరించిన యవలోకన ముండుట ఉదంచితద్భష్టి. 0. ఒకసారి చూచియు 

మటిల మటల చూచునేని సోత్చుకదృప్టి. యగునని నిపుణముగా నిపుణులు 

నిభాలన మొనరింప వలను. + 

దూరం ధావతి యశ్చేమ్లా తత్క్సొత్కమితి కథ్యతే. 199 

ఉత్కంపం తద్యదుల్లోలం తారా భూపక్ము సర్వతః 

య (తోల్రసత్యభిపాయ స్త దుల్లానీతి కథ్యతే. 200 

యద్దర్శ నే విరకొ౭పి తుభ్య'తే తత్సమన్నథం 

యద్దర్శనాన్మ హో జంతోః సర్వన్య మహితద్భ వేత్, 201 

పశ్చాదాకిప్యతే దూరం యదపాంగస్య సంచరః 

తద్వ్యా కేపి న పార్శ్వే స్యాద్వి ఇ పీతి విభావ్య తే. 202 



వీసీ భోవప కాశ నము 

మూలమధ్యా[గభాగేషు భంగ్యా యద్విషయ [గవాః 

త _త్రీభంగీ తి కథితం (త్యళం తిర్యగుదంచితమ్. 208 

వికృష్ణం తదధో వక్తా ')పాంగభాగాపసర్పణం 

ఇచట సోళత్కాది వికృష్టైంత దృష్టీధశళక స్వరూప మున్నది. 

ల1. సోత్కదృప్పి... (పేమచే దూరధావన  మొనరించును. లివి. ఉత్కంప 
వి 

దృష్టి. అంతట తారా (భూ ప త ము లుల్లోలముగా నుండును, 

లివి, ఉల్లాసిద్భష్టి. ఇం దభి| పాయ ముల్రసించును. వశీ, సమన్మథదృష్టి.. దిని 

దర్శనమున విరక్తు డయినను శోళభము పొందును. లిల్. మహిద్భ ప్లి.. దీని 

దర్శనమున సర్వ|ప్రాణులకు ఉత్సవము కలుగును. 986. వ్యా ఇపిదృష్టి. అపాంగ 

సంచాఠము వెనుకగా దూర మాతి ప్ప మగును. శి7. విజేపిదృష్షి. అపాంగ 

సంచారము పార్శ్వ్వమున దూరముగా నాజి ప మగును. ల్రీ8. తిభంగిద్భష్టి, 

మూలమధ్యా| గభాగములో భంగివిధానమున విషయ గవాణ ముండును. 

89. (త్య శదృప్టి. తిర్యగుదం చిత మగుట. 40. వికృష్టదృప్టి.. వక మయిన 

యపాంగభాగమును కింది భాగముగా నపనర్పింప జేయుట. ఇటీ దృష్టు లీవచ్చే 
౧౧ OY 

ధమున భావనూచకము లని (గావ్యాము. 

వినతం తదితి భారతం బు జ్యాయకమధోగతమ్. 204 

ఉల్పసత్పక్కుతారా భు స్పీ తమిత్యభి ధీయశే 

అన్య [త సోత్కమన్యత స్థితం వ్యాసంగి కథ్యతే. £05 

వి చేపణం య ద్భ్భూతారా పజ్ముణాం తద్వినంస్థులం 

ఆయతం విస్ఫురత్తారం విస్ఫారిత ముదాహృాతమ్. 206 

పరిక్షిష్టపుటం మూయత్తారం వీలులితం భవేత్ 

(పేమార్ష్రం మందవికసత్రారం లలితమీరితమ్, 207 

కల్లోల ఇవ యత్కాంతివిచ్చేద_స్త_త్తరం గితం 

కఠ రం తద్యదుద్భ్చావృమపి నిర్భ్చాష్పవద్భృఢమ్. 200 

వర్షావిభాగో ని చా చేర్యన్య తత్కలుషం విదుః 

ఇచట వినతాది దృష్టి దశక స్వరూపము కలదు. 41. వినతము, 

Mఖుజువు ఆయతము అధోగత మని ఖ్యాతము. 42, స్ఫీతము. థూ పత్మ 
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తార లుల్లసితము లయినచో నీ పేరు. శల. వ్యాసంగి. ఒక చో నుత్కుము 

వేరొకచో సుస్థితము. 44. విసంస్టులము. [భూ తాగా పమ్ముములకు వి జేపము, 
45. విస్సారితము. ఆయతమై తారలు విశేషముగా స్ఫురించు నట్టుండునదీ. 

46. విలులితము. కనుపుటములు పరికిష్టములు తారలు మ్రూనములు నగుట. శీ, 
లలితము. (పేమార్జ్రము, మందముగా వికసించు తారలు కలది. 48. తరళిగి 

తము. తరంగము వలె కొంతవిచ్చేదమున నుండుట. 49, కఠోరము. ఉద్చోష్ప్చు 

మయినను నిర్భామ్పముగా నుండుట. 0. కలువము. ని(దోదుల చలన 

వర్ణ |పవిభాగము గోచరింపకుండుట. ఇట్రీదృష్టు లుండుటను తద్విదులు పరిశీలించి 
నిరూపించిరి. 

త _త్తద్వర్ష పభాహీనం య త్తదూత్ష మితి సృతమ్, 209 

సవాయానేవషణపరం య_త్తత్కాతరముచ్యతే 

మీలనోన్నీలనావృ త్రి ర్యత తచ్చకితం భవేత్. 210 

వీషితం సర్వతోదిక్కం |దుతం యత్తచ్చలం భవేత్ 
కోమలం తు యదవ్యాజస్ని గ్గముగ్గావలోకితమ్. 211 

తరలం తదితి |పాహుః లోలత్తా రాక నీనికం 
యద్వి కే షానభిజ్ఞ త్వం దృశే వస్తుని తాని తత్. 212 

య త్పీణయతి దృష్టన్య మన స్త (తృణయి స్మృతం 

(దవీభూతం మనో యస్య దర్శన | చేమగర్భి తత్. 218 

పరెొత్సుక్యం విభావ్యేత య|త సో త్చాసమేవ తత్ 
భూయో భూయః స్ప్ఫృవో యత దృ తత్సస్పృవాం భవేత్. 214 

వోది తద్దృష్టమా|శే యత్ శోకాదివ్యపనో దనం 

గత [పత్యాగతం యత (పేంఖోలం త త్పృచకతతే. 215 

ఛారావాహికనంచారో యన్య తల్లాలముచ్య తే 

ఇందు మిగిలిన పదునాలుగు దృష్టులు రూజాదిలో లాంతములు కలవు. 
తతి 

61. రూకము. ఆయా వర్ష పభాహీన మగు దృష్టి, 5ఏ. కాతరము. సవో 

యా న్వేషణపర మగు దృష్టి. లల. చకితము. మీలన మున్మీలనము రూప 
మయిన వృత్తి కల దృష్టి. 54. చలము, సర్వతో దిక్కు ముగా [దుతముగా 
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పీవ్రితము కల దృష్టి. వధ. కోమలము. అవ్యాజముగా స్నిగ్గముగా నున్న 

ముగావలోకిత మగు దృష్టి. 56, తరలము. తారాకనీనికలు కదలునటి దృష్తి. 
థు రు 6 (ప) 

రీ7. తాని, చూచిన వస్తువున విశేష మేమియు గు ర్తింపని దృష్టి. 

558. [పణయి. చూచినవాని మనస్సును సుతస 'పెట్టుదృప్టి. 69. (పేమగర్శి. 
SA) ర 

దర్శనమున మనసునకు దవీభూతత కలుగజేయు దృష్టి. (0. సో త్వాసము. 

సమధిక మయిన యౌత్సుక్యము గలుగ జేయు దృష్టి. 61. ససన్పృహము. 

చూడగనే భూయో భూయః స్పృవా కలిగించు దృష్టి. 62, వ్లోది. చూడగనే 

శోకాదులను బోగొట్టు దృష్టి. 68. (పంఖోలము. గత[పళ్యాగతములు కోల 

దృష్టి. 64. లోలము. ధారావాహిక మయిన సంచారము కల దృష్టి లోల 

దృష్టి యగును. ఇట ద్భషులను భావించునది. 
॥ “ఈ నా గయా 6 

ఏతే వికారాః శృంగారరస'నై ్యవోపయోగినః. 21 

ఏతేషు కేచిద్దృుళశ్యంతే | పాయేణాద్భుత వోస్యయోః 

ఇటీ చతువషి దృష్టివీకారములు శృంగారరసమునకు మాతమె యుప 
లు a A) 

యోగించును. ఇతరరసోవయోాగ మంతగా (పసిద్దము కాదు. కాని యీ 

నిరూపితములలో కొన్ని దృష్టులు సామాన్యముగా నద్భుత హాన్యరనముల 

కుపయోగించుట గోచరించుచున్నది. ఏ యే రసము లీ రనముల కువయో 

గించునో దృష్టిరసవివేకానుభవము కలవారు గుర్తింప వచ్చును. 

రౌ ద దృషులు 
రు 

ఉద్య రి తాది చటులాంత దృష్టులు పదునాలుగు రొ దమున కి 

యుసయోగించు నని నూచిత మయినది. ఆ యుద్వ రి తాదుల స్వరూప 

మిచట నిరూపితమగుట భావించునది. 

ఉద్వర్హితం తద్వి జయం (భువోరూర్ద్వం [పకల్పనమ్. 91" 

వివృతోర్ట్వపుటాంతస్ట తార ముద్భ్వ_త్త ముచ్యతే 

ఉద్వృత్తాంతఃపుటాథి._ప్త్రతారం య త్తద్వివ ర్హితమ్. 218 

నివ్వుందమానపజ్యా [గ తారాభు _స్తబ్రిముచ్యతే 

స్ఫురద్విక్లిష్టపజ్యా| గతార ముత్సుల్లి ముచ్యతే. 919 

ఊర్జీ పకృతోల్లసత్తార ముల్లోలమితి కథ్యతే 
రొ ఖ్ 4 ఉద్దుదం విషయ ([గ్రాసబద్ధస్ప వా ముదావ్యూతమ్. 292() 
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విళి షం శూనవిషయ (పవృ తం [కోధ వేగతః 
యారు —0 

నిష్టురం పుట యోరంతస్తార యోర్ల్జుళనం ముహుః, 221 

అంతః |పౌఢాగ్నిసంశువ్యు| త్పభం శుమ్మ్క_ముదావహృతం 

(పకట భుకుటీదృష్టి ర్య త తత్కుటిలం భవేత్. ౨29 

చటులం తద్యదన్య|త్ర దు ష్పెక్షం రూఊతభావతః 

1. ఉద్వ_ర్తితము. కనుబొమల కూర్ష్వ్వ] పకల్పన మున్నచో నుద్వ_ర్తిత 
వానే త టి 

మగును. 2. ఉద్వ్భ తము. వివృతములయిన పె కనుపుటముల యంతర్భాగ 

మున తారలున్న చో నుద్వృృ త్త మగును. లె. వివ ర్లితము. ఉద్వ్ర_త్తము లయిన 

లో కనుపుటములలో తార లాతి ప్పములుగా నున్నచో వివర్తిత మగును. 

4. నబము. పయ్మాగములు తారలు | భూభాగములు నిష్పందములుగా నున్నచో 
—00 _ 

సబ మగును, ర్, ఉత్ప్సుల్లము. విడిపడి యున్న పజ్మూ గములలో తారలు 
—౨ గ్ర య 

స్ఫురించునవి యగునేని యుత్ఫుల్లము. 6 ఉల్లోలము. ఊరీ పకృతములై తార 

లుల్ల సించునవి యగునేని యుల్లోలము. 7. ఉద్దురము. ఆ యా విషయములను 

(గహింవ వలెనను స్పృహ కల దృష్టి యుద్దురము. రి. విక్లిష్ట్రము. కోధము. 

వలని వేగమున శూన్య మగు విషయమున (ప్రవర్తించిన దృష్టి విక్లిష్ట్రము. 
వాము లు ౧౧౬ 

9. నిష్టురము. లొని కనుపాపలతో నున్న కనుపుటముల లుఠన ముండుట 

నిషురము 10. శుష్కము. లోని పౌఢాగ్నిచే కాంతి వాడిపోయినచో శుష్క 

దృష్టి. 11. కుటిలము. ( భుకుటీదృష్టి (పకట మయినచో కుటిలదృష్టి. 12. చటు 

లము. రూకభావము వలన దు మతముగా నుండునది చటులద్భష్టి.. 

మొదట ఉద్వ ర్తితాది నామని'ర్రేశ మొనరించుటలో వివృత్త విధుర 

పదములును గలవు వానిని విశేవణములుగ భావించిన దృష్టిసంకేతము కలు 

గదు. వానికిచట లక్షణము లేదు కదా ! అవియు దృష్టులయినచో “చతురు త్తరం 

శతం” కుదురదు. “వడు త్తరం శతం” అనవలెను. ఈ రెండు, లక్షణము లే 

నందున సంభోోవప త్తి లే నందున దృష్టినామములు కావు. 

శొకదృష్టులు 

ససం భమాది నవకము శోకవికారములని యిదివరలో నిరూపితము. 

వాని స్వరూస మిచట |పతిపాదిత మగును. 

అనవస్థితి రకత యత తత్స్యాత్ససం (భమమ్. లిల్లిలి 

B (34) 
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సంచారళూన్యం చౌర్చల్యాద్య _త్తజ్రడమితీరితం 

విషయాలోకన వ్య గం సవ్య గమితి క్రీ రితమ్. వీవీ 

వ్యథ లె విషయం |దష్టుం య_త్తత్సవ్యథముచ్యతే 

శుష్య[ద్య్భూస్తుట పజ్మాాగం యత్రాంతం తత్సమీరితమ్. ౨5 

శూన్యాలోకనమా_ర్హం స్యాన్హ్యానం మాయత్క-నీనికం 

నిపత ద్ఫూపుటం శుమ్య్య్మత్పభం త_వముదావాతమ్. వ26 

'యద శులు లితాలోకం మలినం తదుదాహృాతం 

1. ససంభమము. ఒకచో స్థితి లే కున్నచో సనం|భమము, 2. జడము. 

దౌర్భల్యము వలన సంచారశళూన్య మగు దృష్టి జడము. లి. సవ్య(గము. విమ 

యాలోకనవ్య [గ మగుదృష్టి సవ్య గము, A, సవ్యథము. ఆ యా విషయము 

దర్శించుటకు వ్యథపడుద్భ షి సవ్యథము. 5. శాంతము. (భూపుటములు పత్మూూ 

(గములు నెండిపోయియుండు నేని తాంతద్భష్టి. 6. మ్లానము. కనీనికలు వాడి 

యున్నచో మ్ల్రానము. 7. ఆర్హము. శూన్యాలోకన ముండుట ఆర్హము. 

8. త్వవము. (భూపుటములు వాలి యుండుట, కాంతి శోవము పొందుట తప్త 

దృష్టి. 9. మలినము, అ శువులతో దృష్టి లలిత మయినచో మలిన దృష్టి 

యని నీర యించిరి. 
£9 

వీరద్భషులు 
(2) 

మంథరం తత్సమాఖ్యాతం యావచ్చ తి వికస్వరమ్. 227 

తదేవ బంధురం ఖాతం కించిదుత్సుల్ల తారకం 

స్ఫురత్పభావం గంఫీరం ధిరమిత్ఫ్యుచ్య తే బుధై 8. 9926 

అనిశృలం యచ్చ్భస్తాంస్త్రృఘాళేఒపి తదవి|క్రియం 

స్వభా వాలోకితం యత తదకృ(తిమ ముచ్యతే. 229 

అవికారి వికారస్య EDEN య _త్తదనుల్బణం 

గృవ్యూంతే యేన సూ జ్యార్థ _స్త్గదసం[భాంత ముచ్యశే. 980 

అవ్యాజం తదితి (వాహు ర్వదచ్చల విలోకనం 

[పౌఢ రాగారుణాపాంగం యత్స్యా తదనువన్మ్భతి. 291 

భాషమాణమివాభాతి యత్సహార్త ౦ తదుచ్య లే 

సగర్వం తద్యదుత్సుల్ల తారం స్టిరకనీనికమ్. 2క్రిఐి 
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ఈ నిరూపితము లయిన వదునొకండు దృష్టుణు వీరరసమున కువయో 

గించు నవి యని పూర్వము నామోద్దేశకథనములో నూచిత మయినది. ఆ 

దృష్టుల స్వరూవ మిట్ట (గాహ్యము. 

1. మంథరము. [కుతి వర్యంతము వికన్వరముగా నుండు దృష్టి. 

2. బంధురము. మంథరద్భష్టి యే కిం చిదుత్ఫుల్ల తారక మగుచో బంధురద్భపి. 

యగును. కి. ధీరము. [వభావమును స్ఫురింప "జేయు గంథీరదృష్టి. 4. అవి 

[కియము. కనా) స్ర్రఘాత మున్న ననిళ్చలముగా నుండు దృష్టి. ర్. అకృతతి 

మము. స్వభావాలోకితముగా నుండునది. 6. అనుల్బణము. వికార హేతువున్న 

నవికారిగా నుండునది. 7, అనం భాంతము. సూజ్యూర్థ|గవహాణ సమర్థ మగునది. 

వ, అవ్యాజము. అచ్చలముగా నవలోకించుట. శ అనుపస్కృతి. అపాంగము 

| పొఢరాగమున నరుణముగా నుండుట. 10. సవార్త ము. భాషించునట్టుగా 

భాసించు నది. 11. నగర్వము. తార లుత్ఫుల్ల ములు కనీనికలు స్థిరములుగా 

నుండుట సగర్వద్భష్టి. ఇవి వీరమున కుపకారకములు, 

వీభత్స, భయానక దృష్టులు 

అపాంగకూణనం యత తదరోచక ముచ్యళే 

యద్వినమపుటాపాంగం తదనుత్సేక ముచ్యతె. 298 

ఉన్వాధఃకి ప్రసంచారో వ్యావిద్దమితి కథ్యతే 
అపాంగయోరధస్తా రావి కేపో విద్ద ముచ్యతే. 294 

వికృష్టం తచ్భూన్య మేవ యదాకాశావలోకనం 

అంత ర్బాష్పస్ఫురత్తారం వినిగర్జ ముదావ్ఫాతమ్. విలిర్ 

బహిస్తారావిని మ్కాం౦తె ర్విని హ్క్కూంత ముదాహృాతం 

అతస్మి_న్తద్ద) హో యన్య లోహితం తద్విలోహితమ్. విలిగ్ర 

అరోచకాదిద్భష్టులు సామాన్యముగా వీభత్సమున భయానకమున 

(_నవృత్తి కల వనుట నూచితము. అరోచకాది విలోహిళాంతము లయిన యష్ట 
దృష్టులి చట నున్నవి. 1. అరోచకము. అపాంగకూణన ముడుట. 2. అను 

"త్సేకము. అపాంగములు వినమపుటములతో నుండుట. వ్, వ్యావిద్దము, 

(కిందికి మీదికి దీప్త మగు సంచార ముండుట. 4, విద్దము. అపాంగములకు 

[కిందుగా తారాని చేప ముండుట. 5. వికృషము. శూన్యముగా నాకాశావలోకన 

ముండుట. 6. వినిగీర్లము. అంతర్భాప్పములచే తారలు స్ఫురించుట. 7. విని 
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(పంతము. వెలికి తార లుబ్బివచ్చుట. 8. విలోహితము. లోహితముగా నుండి 

యొక దానివేరొకటిగా గుర్తించుట విలోహిత మను దృష్టి యగును. ఇట్ల దృష్టి 

విశేషములను సౌవధానముగా నమీత్సించునది. 

పఠే దృష్టివికారాస్తు సమ్యగ్రతణలతితాః 

మహాకవి] పబం ధేషు దృశ్యంతే తద్విలోక్యతామ్. 997 

ఇట్లు శృం గా రాదిరసము లకు సంబంధించిన యో దృ ప్లివికారము 

లన్నియు లత్షణలకితములై నిరూపితము అయినవి. మవోకవుల [పబంధములలొ 

నివి గోచరించు చున్నవి. వారు సావధానముగ వీనివిశేషములను తమ [ప్రబంధ 
నులలో నిరూపించిరి. తత్తదసాచిత్యమున నివి యన్నియు [వకాశమానము 

లుగ నున్నవి. ఇచటి లకణముల ననుసరించి [పబంధను లందు లత్యుమును 

సమన్వయించుకొనునది. ఈ చతురు_త్తరశతదృ్భష్టులు కేవలము పరిగణన సిద్దములు 

కావు. మవోకవి [పబంధ బహిర్య్ఫూతములు కావు. మహాకవుల [పబంధములలొ 

నివి యున్నవి. తమ |పబంధములలో వీనిని నిరూపించినచో “మవోకవిత్వలాభో 

మహాకవీనామ్”. 

భరతుడుచెప్పిన స్థాయిభావ, రసదృష్టులు 
నాట్య వేదమున భరతుడు కొన్ని దృష్టులను నిరూపించెను. తన్న 

తానుసారమున దృష్టి భేదక భన మావళ్యకము. 

భావజా రసజాశ్వాపి తథా సంచారిభావజాః 

పటి )౦ళద్భర కేనోకాః తాః కథ్యంతేఒ త దృష్టయః. 288 

స్నిగా హృష్టా చ దృప్తా చ విస్మీతా |కోధితా౭_పి చ 

దీనా జుగుష్సితా చైవ సభయా భావదృష్టయః. వవ9 

భరతుడు ముప్పదియారు దృష్టి భేదములను నిరూపించినాడు. వానిలో 

గొన్ని భావజన్యములు. కొన్ని రసజన్యములు. కొన్ని సంచారిభావజన్యములు, 

ఆ దృష్టులను గూడ నిచట నిరూపింతుము. సి గాది సభ యాంతదృష్టు లెనిమిది 

భావదృష్టులు. ఇవి భావజములు. వీని లక్షణము రసజన్యదృష్టిలతణ కథనానంత 

రము నిరూపిత మగును. 

కాంతా సహాస్యా వీరా చ సాద్భుతా రదికా పునః 

కరుణా సహితా దృష్టిర్బీభత్సా సభయౌానకా. 240 

దృష్ట షయా రసబజా హ్యూళా।ః కథితా భరతాదిభిః 
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కాంతాదిభయానకాంతము లయిన దృష్టు లెనిమిది రసజద్భష్టులు. 

భరతాదులు నిరూపించిరి. వీని లక్షణము నిరూపితము కాగలదు. 

ళూన్యా చ మలినా చైవ [శాంతా లజాన్వితా తథా. 

గౌనా చ శంకితా చెవ విషబా ముకులా తా 

కుశచితా చాభితపా చ జిహ్మో చ లలితా2పి చ. 

వితర్కితా౬ర్హముకు లా వి భాంతా విపుణా౭ పి చ 
య 

ఆశేకరా విళోకా చ (తస్తాచ మదిరా తథా. 

ఇతి వింశతి రుదిమో ద్భశః సం చారిభావజా 8 
“ఎలు 

౨60 

వీనిని 

241 

దినాది మదిరాంత దృష్టులు వింశతి. ఇరువది సంచారిభావజము లయిన 

దృష్టు లిచట ఉద్దిష్టము అయినవి. వీని న్వరూపమును నిరూపిత మగును. 

సంచారి దృష్టులు కాని భా వదృష్టులు కాని రసమూలకములు కావున 

ముందుగా రసజదృప్టి, _పతిపాదన మావళ్యకము. 

వార్త [పసాదలలితా కాంతా మన్శధథశాలిని, 

నిలన ద్య్బూకటాఖూ చ శృంగా'లే దృష్టిరుచ్య తే 

ఆకుంచితపుటావాంగా వి భాంత స్వల్పతారకా. 

అవ్య కృసం చారవతీ దృష్టిర్హాన్వే |పకీ ర్రి తా 

244 

245 

శ్ళంగారద్భష్టి వోస్యద్భషి యిచట కలవు. 1. కాంతద్భష్టి. శ్ళంగా 

రమున నుండును. వార్ష ముచే (పసాదముచే నిది లలితము. మన్మథభా వమున శోభ 

కలది. |భూవిలాసము కటాతువిలాస మిం దుండును. 2. సవోస్య. ఈ దృష్టి 

హాస్యమున నుండును. పుటము లపాంగము లిం దాకుంచిము లగును. తార 

కలు స్వల్పముగా నిందు వి భాంతము లగును. ఇం దవ్య క్త మయిన సంచారము 

కలదు, 

తపా వికాసితా ముద్దా గంభఖీరా సమతారకా. 

ఉత్ఫుల్ల మధ్యా దృష్టస్తు ధీరా వీరళసా| శయా 

రోవరక్తాంతనయనా స్ఫురత్తారా వికస్వ రా. 

అవముకటా స్యా దచకితా వీరా యుద్ద పవార్షి ణీ 
© ధి య 

246 

247 
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ఇచట వీరరసమునకు సంబంధించిన ద్యపి.. లి. వీక. ఇదియె ధీర. 

ఇది తప్త్ప్తము వికసితము తుబ్దము గంఖిరము. ఇంటు తారకలు సమముగా 

నుండును. మధ్యభాగ ముత్సుల్లముగా ను3డును. వీరా| శయముగా నుండు నిది 

ధిరద్భష్టి. నయనాంతములు రోషళ కముత తారలు స్పురించునవైై యుండును. 

ఇది వికస్వరము, అక్షుబ్దము, అచకితము. యుద్ధమున ని దృష్టికి (పవా ర్త 

ముండును. ఇది పరరసదృష్టి. 

కుంచితాంచితపణ్మూ [గా కించిచుడ వ్రు తృ తార రకా. 248 

సద్య|ో వికన్వరాంతా చ సా౭డ్భుకా దృష్టిరుచ్య లె 

oN శు తారకా, 249 కూరా రూశారుణోద్వ్భశత్తా వశ 
Sa 

8 రే a [భుకుటీకుటిలా దృ రాదా 3 రౌద్రం స్త గత 

అగ అష సం రర హోమ 250 పతితోర్ష్వపుటా సాాసా మన్యుమంథరళార 

నాసా[గానుగతా దృష్టిః కరుణా కరుణీరసే 

నికుంచితపుటాపాంగా ఘృణో పప్పుకతారకా. వర్] 

నంశీ శీ ప్రస్టిరపచ్మూ చ వీథత్సా దృష్టిషుచ్యు కె 

[పోద్వ్భ త్త త్తనిష్టబ్ద పుటా స్ఫురచుద్వ ,_త్త కారకా, £52 

ఠి nod జ? గ లహాంఎ ె దృష్టిర్భయానకాఇ౬త్యంతథీతా ఫ్రయా థభయాన కే 

ఇచట సాద్భుత రౌ దిక కరుణ వీభశ్స భయానకము అను దృష్టిపం 

చక స్వరూపమున్నది. 4. నాద్భుత. ఇందు పయ్యా్య నములు కంచితము లాకుం 

చితము లగుట, తారకలు కించిదుచ్న్భ_త్తము అగుట, అప్పట్ కప్పుడె యంతభాగ 

ములు ప్కన్వ్య్వరము లగుట యుండును. లి, రాదిక. ఈ దృష్టి కూరము 

రూకము అరుణము ఉద్వ్భ_త్తము నగును, పుటములు తారలు నిష్ట్రప్తములు._ 

బాగుగా వ్యథ పడి నలిగినవి యగును. రె (భుకుఏ కుటిల మయిన దృష్టి. 

రల” దరసమున నుండు దృష్తి రోడ. రౌ దక, 6. కరుణ. కరుణరనమున నుండు 

దృష్టి. దీని యూర్వపుటములు వతిశతము అగుట ఇవి బాప్పములతో నుండుట 

తారకలు రుుఃఖమంథరము లగుట యుండు. ద్భష్టి నాసా|గానుగతముగా 

నుండును. ఇది కరుణదృష్టి. +. బీభత్స. బిత్సరసమున నుండు దృష్టి. ఈ 

దృష్టియందలి వుటము లఅపాంగములు నికుంచితము లగును. తారకలు జుగుప్పుచే 

నుపప్హుతము లగును. పత్ముములు స్థిరముగా సంక్లి ప్టము లగును. ఇది వీభత్స 
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దృష్టి. ర. భయానక, ఇందు కనుపుటములు [పోద్వ్భ_తము లగును, నిష్టద్ది 

ములు నగును. తారకలు నుురి.చు..వె యుదగు తము లగును. ఇది యత్యం 
య లాలా రెం! elo 

తము వీత మగు భయానకద్భస్టి భయానకరనవున నుండును. 

కృంగారాదిలనము లందు దృష్టిస్వరూవ సము నిరూపిత మయినది, ఇక 

దృష్టి. విశేవణముం ని ఏచనము నూదిత మగుకు. 

SIO 5 ర గి "జే శ్ శ వి శణాశయా వ్ర ద్భమ నాం థ్యలే పురః ర్లీ 

వారే నిశ్చల భారతం [వని సాదే స్నిగ్గలారకా 

వ్యక|పసక్తి కాంజా స్వార్గల్ల లితా సొ చ మంథరా, 254 

సన్నతాపాంగసంచారవలీ దృషిః సమన్శ థా 
టు 

అపాం), తారవికేపః కటాద ఇతి కథ్య ల. లర్ల్ 

అవం ర విక*తిర *విఠతంభీచేతి |వుకి గి తా శ్ర క వికృతిర్షృష్టిక్షం ఏ ౭8 (పైక రి 
పక్ముణోరన్యస... మః కంచి లిగకో౭ ంచితమ్. 256 

a) (౫ 

వ న్ of ఊర్థ్వ పవృ ళతారం యే తకం సమవిలోక నే 

తూ పంత "స్ప రు వ ళ్ 

నిశ్చలాయజనిన్ల జై? కలా సో గదారకా 

మంథరా మందనంఎబానా కం శిళా (గ్య కవిత గా గ args 
లా 

బలాతా,  రేణ వి వమయాస్ గన్తూటీ స్వాదుపన్లుళా 
జరా 

వ్యాకోళమభ్యా మధునా ua రాశి జా ౯కి పిణీ. 269 

దృష్టి భేదముల డామ్ రూంపణముతో కొన్ని సాంకేతికము లయిన 

పదములు పిశేవణ రూనముగ నున్నవి. తాని యయర్జన్ రూఫ?ణము నిర్యాహ మిచట 

స్పష్ట మగును. దృష్టులకు నంంంధించిన విశ పణా[శయివ్యాఖ్య ౦ముచట నున్నది. 

హర్ష మున తారలు నిశలముగా నుండుట [సాదము' న ఇఆారలు సు ద్రములుగా 

నుండుట కాంత లలిత మధున ను ద్య ప్రీ విశేవణక వర్ని] వ్యక్త మగు (పన క్రి 

సూచించును. సమన్మృథదృష్టి వ వ.గ్స యయపొంగములంద: స.చారము కలది యని 

పరిగావ్యూము. కటాత మాగా నపాంగము నందు తారావికేవము. అవ్యక్త 

వికృతి-వికృతి వ్యక్తము కాని దృష్తి గంభీరద్యఫి. కనుఇిప్పల కన్యసం శ్లేష 

ముండుటను కుంచిత మందురు. జప ఏలు వినతము లయినచే నంచిత మని వ్యవ 
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హారము. నమవిలోకనమున తార లూర్జ్వ్మ పవృ త్తము అయినచో సౌమ్యదృష్టి 
6 వ్ ల్ తి యగును. చూడళక్యము కాని దృష్టి | కూరద్భప్టై. నష హావివర్ణి త మయిన దృష్టి, 

రూక్రము. నిశ్చల మాయతముగ నున్నచో నిష్టబ్ఞదృష్టి యగును. దృష్టిాయ[గ 

తారకముగా నున కుటిలము, మందసం చారము, కలది మంథరద్భష్టి. (త్య (శభాగ 

మున చూచుట కుంచితదృష్టి.. బలా తా్క్కారమున విషయముల [గహించు దృష్టి 

ఉపప్లుతదృషప్టి యగును. మధురద్భష్టి యనగా మధ్యలో వికాసము కల దృష్టి. 

నిరతారలతో నుండు ద్నషి అభిలాపిణీ దృష్టి యందురు. ఇట్లా యా దృష్టినామ 
® అరలు ఠి య ప) 

ముల నిర్వావాము నీ విధముగ భాపించునది. 

ఇటువై స్నిగ్టాది సభయాంత భావదృష్టుల స్వరూవము పర్యాలోచ 

నీయము. 

సానందా శుకృతా దృష్టిః స్ని గేయం రనభావజా 

చలా పహాసితగర్భా చ విశత్తారా౭ని మెపిణీ. 260 

కించిదాకుంచితా హృష్టా దృష్టిర్హానే పకిర్తితా 
లు శ్రి 6౮ అలాటి 

అపాంగే శాక వ్రభూయిపా హాసగర్భేతి కథ్యతే. 261 
లా g 

సస్మి తే తార శే యస్యాః స్మితా వికసితాంతరా 

స_త్త్వ్వముద్దిరతీ దృప్తా దృష్టిరుత్సావాసంభవా. 262 

అవజ్ఞా గర్భిణి దృష్టిః దృ చేతి పరిఖామ్యతే 

అనభివ్య కృవికృతిః విషయే స్త్త్వభూయసీ. 26కి 

యన్నాషహియతే దృష్టిర్విషమైరపవోరిఖిః 

తదేవ సై ర్యమిత్యు క్షం దృ స్రైన్సర్వ [త కోవిదై 5. 264 

ఇచట భావదృష్టులలో స్నీగ్గ వాష్ట్ర దృ్త అను దృష్టి తయములకు 

సంబంధించిన లతణవి వేచన మున్నది. 1. స్నిగ్గ. ఆనందా[శువులతో గూడినదిగా 

నుండును, ఇది శృంగారరసమునకు సంబంధిం చిన రతిభావజన్య ము, దీనిని స్నిగ్ద 

దృష్టి యందురు. 2. హ్నష్ష. ఇది హాసమున నుండునది. చలముగా నుండును. 

హాసితగర్భుముగా నుండును. ఇందు తారల కదలిక లుండును. నిర్ని మేషముగా 

నుండును. కించిదాకుంచితముగా నుండును. ఇది వ్యాష్టదృష్టి. దీని యపాంగము 

లలో నధికముగా శక్త వ్రము- తెల. పుదన ముండును. ఇది హోసగర్భమని పెద్దల 

కథనము. లి. ద్భ_ప్ప. ఉత్భావాసంభవము, ఇందుశారకలు సస్మితముగా నుండును, 
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అంతరమున సిషితము వికాసము నుండును. న_త్వ్వమును స్పష్ట మొనరించును. 

ఇటిది దృ _ప్రద్భప్రి. అవజ్ఞ్హాగర్భ మయిన దృష్టియు దృ _ప్తదృష్ట. ఇందలి వికృతి 

వ్య కము కాదు. విషయమున స త్యభూయిషముగా నుండును. అపపోరకము 

లగు విమయములచే నీ దృష్టి యపహృాతము కాకుండుట థైర్య మని దృష్టికోవిదు 
=) థ్ రు 

కానా, న లందరు. అట్ట .థోరోఫ్ర్ కీ ద్భ_ప్పల్ నుండుట (గావ్యాము. 

విస యోత్సుల్ల తారా చ వాప్లోభయ పుటాంచితా 

సమా వికసితా దృష్టి. విస్నితా విన్న యు స్చృతా. 265 

రూజా సిరోద్వృ_త్తపుటా విష్టద్టా ద్వ తృతారకా 

కుటలా (భుకుటీ దృష్టిః |కుద్దా [క భే విధీయతే. ౨686 

క తబపక్ష్ళరుదా యా (సస్తారా చ జలావిలా 
వన 0 ఆం 

మందసంచారిణీ దీనా సా శ్లోశే దృష్టిరివ్య త, 267 

రుచ్వే౭_పి విషయే దృ రౌదాసీన్యం ష్యుదినతా 
అజ 

సంకో చితపుటా శారమా దృ ష్టిర్మీలిశతారకా. 268 

పతా న్మే పాత్సముద్విగ్నా జుగువ్భ్యాయాం జుగుపష్సితా 

విస్తారః స్యాత్తతో (హాసః సంకోచ ఇతి కథ్యతే. 269 

ఛాయావై గుణ్య మేవ స్యాద్భృశుః శ్యామత్వముచ్య' తే 

తారాపుట భువాం కంపాదుద్విగ్నేతి విభావ్య త. 270 

జుగుప్పితా చ విజయా విషయాదపరాగిణీ 

నిస్ఫారితోభయపుటా భయకంపితతారకా. 271 

ని బాూ్య-ంతమధ్యా దృష్టిన్తు భయభా వే భయాన్వితా 

ఇతి స్వరూపతః [(పోకా దృష్ట యో రసభావజా 8. 272 

ఇచట విస్మిత క్ఫద్ద దీన జుగుప్సిత భయాన్నిత యను భావజదృష్టుల 

స్వరూప మున్నది. 4. విస్మిత. ఇది విస్మయ మను నద్భుతరన స్థాయి భావ 
మున సంగత మగును. ఇందు తారలు విషయమున నుత్చుల్లము లగుట, ఉభయ 

పుటములు హృష్ష్టములె యంచితము లగుట్క, సమముగా వికసితముగానుండుట 

కలదు. ర్. కుద్ద. ఈ దృష్టి (కోధమున నుండును, ఇది గూతము. ఇది స్థిరము. 

దీని పుట న. తారకలు విష్టబ్ఞము లుద్వ్భ త్తములగును, కుటిల 
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ముగ నుండును. [(భుకుటిదృష్టి యుండును. 6. దీన. ఇది శోకము నందలి 

దృష్టి. బరు వెక్కిన కను రెప్పలచే నిది రుద్ద మగును. కోణములు జారును. 

జలము నిండియుండును. మందసరంచారము కల దగును. 7. జుగుప్సిత. ఈ దృష్టి 

వీభత్సస్థాయి జుగుప్పలో నుండును. రుచ్యవిషయమున గూడ దృష్టికి జొదా 

సీన్య ముండును. దృష్టి యదినముగనె యుండును. పుటములు సంకోచము 

పొందును, శ్యామముగ నుండును. తారకలు మీలితము లగును. పత్యుముల 

యు స్మేషముననిది సముద్విగ్న మగును. విస్తారము |వోసము సంకోచము ఇందను 

గతము లగును, దృష్టి శ్యామ మగుట యనగా ఛాయావై గుణ్య ముండుట 

యని (గావ్యాము. ఈ దృష్టియే తారా|భూపుటముల కంపముతో నుండునేని 

యుద్విగ్న మగును. ర. భయాన్విత. ఇది భయ భావమున సంగతము. జుగుప్పిత 

దృష్టియె విషయాపరాగము కలది కాగా, ఉభయపుటములు విస్ఫారితములు 

కాగా, తారకలు భయకంపితములు కాగా భయాన్విత యగును. మధ్యభాగము 

నుండి యిది వెలువడును. ఇటై దృష్టి థయాన్వితదృష్టి భయభావనంగత దృష్టి. 

భరతుడుచెప్పిన నంచారి దృషులు 
ళు 

ఇప్పటి కిట్లు రసభావజన్యము లగు దృష్టులు స్వరూపానుసారమున 
రి 

నిరుక్తము లయినవి. లతణలశితము అయినవి. ఇటుపె సంచా రిభావజన్యము 

అగు నిరువది దృష్టులను నిరూపింపవలసి యున్నది. ళూన్యాది దృష్టి వింఛరక 
లు లు 

మిదివరలో సంకేతిత మయినది. వాని లతణ మీటుండును. 
ఉలి 

తారా సమపుటా సిషగ్గా నిమ్మంపవా ళూన్యదర్శనా 
క్ష తి © ఇగ న ళు బాహ్యార్దా గాహిణీ శ్యామా శూన్య దృష్టిః (పకీర్తిఆ | 278 

(పస్పందమానపత్మా[ గా నాత్యంతముకులై ః పుశుః 

మలినాంతా చ మలినా దృష్టిః పిహితతారకా. £74 

మలినా కథ్యతే దృష్టిః తురదుప్లా| శుదూషితా 
(శమ పమాపితపుటా జామాంతాంచితలోచనా. వల 

సన్నా పతితతారా చ దృష్టిః |శాంశేతి కథ్యతే 

ఇందు శూన్య మలిన (శాంత అను ద్భష్టి|తయలతుణ మున్నది. 

1, శూన్య. పొడవుగా నుండును. సమపుటములతో నుండును. స్నిగ్గమై నిమృ్మం 

పమై యుండును. ళూన్యదర్శనమున నుండును. చావ్యోర్గములను |గహింపదు, 

శ్యామముగా కాలతిరహితముగా నుండును. ఇట్టిది శూన్యద్భష్టి. 2. మలిన. 

ఓ 
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పజ్యా(గములు స్పందించుట, పుటము అత్యంతము ముకులములు కాకుండుట, 

అంతభాగము మలినముగా నుండుట తారకలు పిహితము లగుట. మలినద్భష్టి 

రూపము. లి. (శాంత. ఇందు పుటములు (శమచే వాడి యుండును. లోచనాంత 

భాగములు తామము లంచితములునగును. నిశ్చేష్టముగ నుండును. తారలు 

జారియుండును. ఇట్ల దృష్ట (శాంతదృష్టి. 

ఈ నిరూపణములో విశేవణరూపములుగా నున్న కతిషయవదముల 

నిర్వావా మిట్లు [గావ్యాము. (పమాపన మనుట శోవము. ఎండి యుండుట. 

శామత్వ మననుది వికాసను లే కుండుట. సాదము సన్నత యనునది తారా భూ 
అట = అదు అగ త్ పుటముల నిశ్చష్ణ్టత. ఈ భావ మీళ్లోకమున సంగృహీత మయినది. 

(పమాపనం భవెచ్చొషః జొమత్వమవికాసిళా. 276 

నిశ్చష్షతా తారకా భూపుటానాం సాద ఉచ్యతే 

ఇక నిటుచె లజ్జా న్వితాది దృష్టుల లతణ ములు పరి గావ్యూములు. 

కించిదంచిత పచ్మూ యా పతితోర్జ్వపుటా [హియా. 277 

(తపా౬ధోగతతారా చ దృష్టిర్హజ్ఞా వతీ భవేత్ 

మౌన భూపుటపత్నా చ శిథిలా మందవారిణీ. 2178 

క్షమ పవిష్టతారా చ గానా దృష్టిరుదాహృతా 
య ఠి న్ని ర్చి | 

అస్పష్షతారా సంచారో దృ మః శె థిల్యముచ్య తె. 279 

కించిచ్చలా స్లిరా కించిదున్న తా తిర్యగాయళతా 
@ 

గూడా చకితతారా చ శంకితా దృష్టి రుచ్యతే. 280 

విషాదవి స్పీర్షపుటా పర్యస్తాన్తా౭ని మేపి.ణీ 

కించిన్నిష్టబ్రణారా చ కార్యా దృష్టిర్విపాదిని. 281 

స్ఫురితాళ్లి ప్టపజ్మా|గా ముకులోగ్వపుటాన్వితా 

సుఖోన్మీలితతా రా చ ముకులా దృష్టిరిమ్య'ే. వర్రవ 

అనికుం చితపత్మా గా ప్కుటె రాకుంచితె న్రథా 

సన్నా పతితతారా చ కుంచితాద్భష్టిరిష్య తె. 288 

ఇచట నీ దృష్టుల వివేచన మున్నది - లజ్వావతి, గ్లాన, శంకిత, వివణ, 
లు 8 ౧ లం 

ముకుల, కుంచిత. 4. లజ్ఞావతి. పక్షములు కించిదంచితములు, ఊర్ద్వపుటములు 
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లజ్ఞచే పతితములు - వాలి యుండునవి. తారలు (తపచే నధోగతములు. అట్టి దృష్టి: 

లజ్జాన్విత లజ్ఞాయుత. ర్, గాన. |భూపుటపక్ష్మములు మానములు. ఇది శిథిలి. 

ఇది మందసంచారిణి. తారలు (శమచే నంతః పవిష్టములు. ఇట్టది గ్రానదృపై. 

యగును. 6. శంకిత. తారానంచార మస్పష్టము దృష్టికి శిథిలత. కించిచ్చల. 

కించిత్ స్థిర, కించిదున్నత. ఇది తిర్యగాయశమె గూఢమై చకితతారమై యుండగా 

శంకితదృష్టి యయినది. 7. విషణ్ణ, ఇందలి పుటములు విషాదమచే విస్తీర్ణ 

ములు అంతభాగము పర్య_స్థమునగును. నిమషము లుండవు. తారలు కొంతగా 

నిష్టబ్టము లగును. ఇట్లు విషాదినిదృష్టిని కూర్చవలెను, 8. ముకుల. పద్మా గ 

ములు స్ఫురితము లాశ్సి ప్టములు నగును. ఊర్ల పవు టములు ముకులములుగా 

నుండును. తారలు సుఖముగా నున్మీలితము లగును. జఇట్టిది ముకులదృష్టి. 

9. కుంచిత. కనుపుటము లాకుం చితము లగుటచే వజ్మ్యూగము లనికుం చితములు 

గనె యుండును. ఈ దృష్టి సన్న మె పతితతార మై యుండును. ఇది కుంచితము. 

మందాయమానళారా యా పుకుః (పశిథిలై స్తథా 

సంతాపోపపుతా దృషిరభఖితపా తు సవ్యథా. 284 
య ౬ — 

లంబితాకుంచితపుటా శనై స్పిర్యజ్నిరీడిణీ 

గూఢోద్వ రితతారా చ జివ్మోద్భ ష్టిరుదాహృశతా. ఏరిల్ 
ఆలి కు 

మధురా కుంచితాంతా చ సళ్ట్రళా౭౬ంతర్వికాసిని 

సమన్మథవికారా చ దృష్టిస్సా లలితా భవేత్. 286 

వితర్కోద్వ రి తపుటా త థై వోత్సుల్ల తారకా 

అధోగతవికారా చ దృష్టిరిష్టా విర్కితా. 267 

అర్దవ్యాకో శతా రా చ వోదార్లముకులె ః పుశుః 
(అ ౧ A) a. చే 

న్టృతా౬ర్రముకులా దృష్టిః కించిల్ల లితతారకా. £88 

అనవసితతారా చ వి స్పర్ణోత్సుల్ల మధ్యమా 
థి రా “ఇరా 

వి|భాంతతారకా దృష్టిర్వి భాం తతి హి కథ్యతే. 289 

పు (వస్ఫురి ఈ” యస్యాః నిష్ట బ్ర పతి తె పునః 

విప్లుతోద్వ్భృ త్తతారా చ దృష్టిరిష్టా తు విప్పుతా, 290 

ఆకుంచితపుటాపాంగా సంగతార్జని మెషిణీ 

ముహు ర్వ్యావృ త్తతారా చ దృష్టిరా కేకరా స్మృతా. 291 



పంచమాధికారము బ్రా 

వికోళితోభయపుటా (పోత్సుల్లా చాని మేషిణీ 

అనవస్థితతారా చ వికోశా దృష్టిరిష్య తె. 292 

(తొ సాదుద్వ_ర్తితపుటా మునుః కోంపితతారకా 

(తాసాదుత్సుల్ల మధ్యా చ [తస్తా దృష్టిరుదావ్భాతా. 299 

ఇచట అభితప్త జిహ్మ లలిత వితర్కి-త అర్జ్హముకుల వ భాంత విప్పుత 

ఆశేకర విశోక (త స్త మదిర యను వదునొకండు దృష్టుల స్వరూపవివేచన మావ 

శ్యకము. కాని చివరిది యగు మదిరాదృ్భష్టి లక్షణము లేదు. *మదినేషు 

మదిరా భవేత్” అను వినియోగము నూచిత మయినది. అభితప్తాది [తసాంత 

ముల స్వరూప మిట్లు (గాహ్యూము. 

10. అభిత ప. తారలు మందము అగుట, వుటములు (పశిథిలము 

లగుట, సంతావమున నుపవుత మగుట, వ్యథతో నుండుట యీ యఖభితప్తా 
య 

లవణము. 11. జిహ్నూ. పుటము లంచితము లాకుంచితము లగుట, సమ్మ 

దిగా తిర్యజ్నిరీకణ ముండుట, తారలు గూఢముగా నుద్వర్తితము అగుట 

జివ్మోద్భష్టి లవణము. 12. లలిత. మధురము కుంచితాంతము సస్మితము 

అంతర్వికసితము సమన్మథవికారము నగునది లలితదృష్టి. 18. వితర్కిత. విత 

ర్కుముచే పుటము లుద్వ_ర్రితము అగుట, తారక లా యుత్సుల్ల ము లగుట, 

వికార మధోగతముగా నుండుట వితర్కదృప్టి లక్షణము. 14, అర్హ ముకులము 

ఇ9దు తార లర్జ వ్యాకో శముతో నుండును. హ్లాదమున పుటము లర్జముకులము 

లుగా నుండును. తారకలు కించల లితము లగును. ఇటి దర్గముకులద్భ ష్టి 
౧ ౬ త 6౬ 

15. విభాంత. తార లనవస్థితము లగుట, మధ్యమభాగము వి వీర ముత్కు ల్ల 
® — ta య 

మగుట, తారకలు విభాంతము లగుట వి భాంతదృ్భప్టి. స్వరూపము. 16. విపుత 
౬.6 య 

ఈ దృష్టికి పుటములు (వస్ఫురితములు నిష్టద్దిములు వతితములు నగును 

ఇ జ టీ టం తి _ తారలు విప్ణుతము బుద్వ_ర్తితము అగును. ఇట్టది వివ్లుతద్భష్టి యనుట యిష్టము. 

17. ఆకేకర. ఆకుంచితపుటాపాంగము సంగశార్దని * మము ముహుఃవ్యా 

వృ_త్తతారము నగుట యా శేకరము. 18. వికోశ. ఉభయపుటములు వికోళిత 

ములు. కోశము నుండి నిర్గతములు. ఇది (పోత్సుల్ల ము అనిమేషము. ఇందు 

తార లనవస్థితములు. ఇట్టిది వికోళదృప్టి.. 19. (త్త. ఇందు [తానము వలన 

పుటము లుద్య_ర్లితము లగును. తారకలు ముహుః కంపితము లగును. [కాస 

అల వ వి 3 న 6 ॥ 8 | 
మున మధ్యభాగ ముత్ఫుల్ల మగును. ఇది తడ్మిద్భ షి మది రాద్భషప్టి కొందు 
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లకణము లు ప్త మయినది. దినినినాట్య వేదము న జూడ దగును. ఇట్లు సంచా! 

భావదృష్టులు నిరూపితములయినవి, 

కొన్ని దృషుల వినియోగ విశేషము 
లు 

కొన్ని దృష్టుల వినియోగవి శమము లిందు వర్లి తము లగును. 
౬ €a 

భయచింతాసు శూన్యా స్యాడ్ర్వైవర్ణ్యే మలినా భవేత్ 
వ - అగ నిర్వేదేచ శ్రమే (శాంతా స్వేదే లజ్జాను లజ్జితా. 294 

గానా దృ ష్టిరపస్మారవ్యాధిగ్లానిషు వర్తతే 

శంక విషాద యో ర్రేయా శంకితా చ విపాదినీ. 295 
డా 

దృష్టిర్యుకులితా స్వప్న సుఖని [దాను వర్తతే 
కుం చితా నూచి తాని ప్లా దుప్పుజా౭ఉ.వ్య థాసు చ. 296 

అభితపా తు నిర్వేదే త్వభిఘాళతాభితాపయోః 

జిహ్మాద్భ ఫ్టిర నూయాయాం జడతాలస్య యోర్ఫ వెత్ . 297 

లలితా వార్త ధృతో్యోః స్వ్యాత్స తా తర్కె వితర్కితా 

ఆవ్లో చేవ్వర్దముకులా గంధస్పర్శనుఖాదిషు. 298 

వి భాంతద్భష్టిరా వే” సం|భమే విథి మేపి చ 

విప్పుతా చాపలోన్మాదదుఃఖా ర్తి మరణాదిషు, 299 

ఆశేకరా దురాలో కే విచ్చేద| పేజి కేషు చ 

విబోధామర్ల గర్వా| గ్యమతిషు స్యాద్వికాసితా. 800 

తస్తా |తాసే భవెద్ద్యప్టిర్శచేషు మదిరా భవేత్ 

శూన్యద్భప్టి భయచింతలలో నుండును. మలీనాద్భష్టి వై వర్ల కమున 
రు అ = ౯౩ 

నుండును. |శ్రాంత నిర్వేదమున [శమమున నుండును. లజ్జిత స్వేదమున 

లజ్జ కలిగినప్పు డుండును. గ్లాన అపస్మారము వ్యాధి గ్గానులలో నుండును. 
ఖు య య 

విషాదముతో నుండు శంకితద్భష్టి శంకావిపాదములలో వినియుక్త మగును, 

స్వప్న సుఖని(దలలో ముకులితదృష్టి. చూచుటకు వీలుగాని నే తవ్యథలలో కుంచిత 

దృష్టి, నిర్వేదములో నభిఘాతములో నభితాపములో నభిత_ప్పద్భష్టి, అసూయా 

జడతాలన్యములలో జివ్మాద్భష్టీ, వార్షనులో ధృతిలో లలిత, తర్క_మున వితర్మిత, 

గంధస్పర్శ్భసుఖాదులలో నాహ్హాదములలో నర్గముకుల, ఆవేగ సం|భమ వి|భమ 

ములలో వి భాంతదృష్టి వినియుక మగును. చాపల మున్మాదము దుఃఖమార్తి 
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మరణము మొదలగు వానిలో విప్థుతద్భష్టికి వినియోగ మున్నది. దురాలోక 

మున నాకర ముండును. విశ్చేద[పే&ితములలో విబోధామర్ష ములలో గర్వ 

ములో ఉ|గతలో మతిలో వికోళిత దృష్టి వినియోగము కలదు. |త్రాసద్భష్టి 

_(తాసమున, మదమున, మదిరాదృష్టి వినియుక్త మగును. 

ఇప్పటి కీ విధముగా చత్వారింశదు_త్తరళతదృషమ్షులు లతితము లయి 

నవి. ఆయా భావాదు లున్నపష్పు డా యా దృష్టు లుండు ననుటయు, 

నాయా దృష్టు లా యా భావములను నూచించు ననుటయు, నాయా భావ 

ములను అభినయమున (పయోగింపవలని యున్నప్పు డా యా దృష్టుల నవలం 

బింపవలయు ననుటయు నిచటి పరమళాత్పర్య ముగా భావింప వలెను, 

యథా నేతం (వన ర్చేత ముఖ।| భూదృష్టిసంయుతమ్. 801 

తథా భావరసో పేతం ముఖరాగం (పయోజయేత్ 

స్వరూపం వినియోగళ్చ దృష్టీనాం (పతిపాదితః. 802 

ఇతి (శ్రీ శారదాతనయ విరచితే భావ (పకాశనే 

నాయక నాయికా భేద త_త్తదవస్థా తదా శయ 

రసభావదృష్టివికా రాదివర్ష నం నామ పంచమో౭౬థికొారః. 

ముఖ (భూ దృష్టి సంయుతముగా నే|త మెటుగా |వనరించునో 

యటుగా భావరసో పేతమయిన ముఖరాగమును [పయోగింవ వలెను. నే|శాది 

కర లెంతసౌవ్షవముగ నున్నను ముఖరాగము లేకున్నచో శోధింపవు. ముఖ 

రాగము భావరసో పేతముగ నున్నచో నే తాదికర్భల వైగుణ్య మంతగా గోచ 

రింపదు. 

టు దృషుల న(రూవము వినియోగము |వదరి్శిత మయినది. దృషి 

'భేదముల రంరూరనీ సము కద్షసాధ్యము. కాని దుస్ఫాధ మసాధ్యము అట 

అభినయకాముల నిరంతరానునంధానమున వీనిని సాధింపవచ్చును. ఆసాధాదు. 
మయిన యీ వివేకము భావ ప్రకాళనార్గము. 

ఇది శ) శారదాతనయ విరుచితమెన భావ| వకాశము నందు 

భావాలోకమున నాయక నాయికా భేద త_త్రదవస్థా 

తదా[ శయ రనభావద్భష్టివికా రాది వర్ణన మనెడి 

పంచమాధికారము, 



షషాధికాౌరముం 
© 

న వారసంబంట తద్బెద (పకారనిధ యము 
ఏ ® ఇం 

శబ్రార్గసంబంధ త ద్భేద్మపకార నిర్ణయ మను నామనంకేతము కల 

యో షష్రూధికార మున వూ ర్వాధికారానుబంధము కల విషయముల (పతిపాదన 

మున్నది. రసానుభూతి వకారముము రసగతులు రసాభానవిశేషములు రనముల 

మేలనరీతులు నిరూపితము లగును. _ శాంతరనవిశేషవము (పతిపాదిత మగును. 

దేశకాలముల రసోపయోగిత నిరిష్ట మగును, సంభో గచాతుర్విధ్యము (పభేదసహి 
తముగా |పతిపాదితము కాగలదు. రసము వాక్యార్థ మగుటయు నిందు పతి 

పాద్యము. 

రసకావ్యములు సంబద్దములు కానున శబ్లార్లముల ద్వాదశవిధ 

సంబంధము ఇ6దు విచారిత మగును. కావ్యమున మ ఖ్య మయినవకార్టి్భావనము 

విస్తృత మగును. ప్రసంగమున రసాశయవిచారము నిందు గలదు. షడ్విధ 
మయిన శద్దార్ల సంబంధము అ ఖిధాలవతు గా వ్యంజనలు శా స్త్రీయముగా ని రూపితము 

లగును, కావ్య భేదనిరూపణము ధ్వనికావ్య పళంస ధ్వని స్ఫ్పోట సంబంధము 

అనునవి యీ షష్టాధికారమున (ప్రధానముగా సంభావనీయములు. ఉప[క్రమ 

ములో సం[గవహోర్థసూచన మిట్లున్నది. 

అనుభూలి (పకారాళ్చ రసానాం గతయోా౭పి చ 

ఆభాసాళ్చ రసానాంచ _తేపామన్యోన్య మేలనమ్. il 

తద్విక ల్బాదయో2_న్యేఇపి భావా వాక్యార్గతా౭_పి చ 

అ తాభిధియలేఒస్మాభి: కల్చవల్యనుసారతః. 2 

రసానుభూతి పకారములు రసగతులు రసముల యాభానములు రస 

ముల పరస్పర మేలనము తద్విక ల్వా దులు తదనుషంగము కల భావములు రనముల 

వాక్యార్థత సర్వ మీ యధికారమున కల్పవల్తీ [గంథానుసారమున నిరూపిత 

మగును. |ప్రతిపాదింప దలచిన విషయముల నిట్లు సం|గవోత్మక ముగ నుల్లే 
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ఖంచుట పాఠకులకు |పతిప త్రిసౌకర్య్ణము సంపాదించును. (గంథకారుని రచనా 

విభానమున నిది యొక యుపాదేయ మగు రమ్యఫక్కిక. ఇక్షు భావి గంథమున 

గూడ భావించుట యుక ము, 

రనానుభూతి 

ఉప్మకమానుసారమున రసానుభూతి |పకార మిం దభివర్ణిత మగును. 

ఉత్సన్నా రతి రేక్మత (పథమం దర్శనాదిభిః 

దీవ్యమానా విభావై ః వః తత్సాన్నిధ్యాదికల్పితె 8. లి 

కటాకువీకణోద్యానగమనాద్యనుబంధినీ 

తద్దర్శనోవజనితై ః స్మృతివార్ష మదాదిభిః. 4 

వాగారం; 'నుభావేన దీష్యమానా౭నువర్ణ తే 

తద్దర్శ నాద్దిప్య మాన కంప రోమోచ్గకూదిభిః. బ్ 

హృదారంభానుభావేన శృంగారం విశినప్టి సా 

[(తిధాఒనుభావానుబం ధా రసోత్కర్మ్మం యభథారతి. గ్ర 

సుమ్యంత్యన్య|త విద్వద్భి శేవమేవ విలోక్యతాం 

మొదట దర్శనాదులచె నొకచో నుత్సన్న మయిన రతి నాయికా 

నాయకుల సాన్నిధ్యాదులచే సిద్దము లయిన విభబావాదులచే దీవ్యమాన మగును, 

కటాక వీక్షణములు ఉద్యానగమనములు మొదలగు వాని యనుబంధమున 

నున్న దై శోభించును. తద్దర్శనసంజాతము అయిన స్మృతివార్ష మదాదులచే 

దీపితమై వృద్ధిపొందును. _వాగారంభానుభావములచే దీప మగును. |పియ 

దర్శనమున దీపము లయిన కంపరోమాంచాదులచే వృద్దిపొందును. వ్యాదా 

రంభానుభావములు మానసారంభము లయిన _ అనుభావములచే సముల్లాసము 

పొందును. గా | తారంభములు వాగారంభములు మానసారంభములు నయిన 

యనభావముల యనుబంధముతో గూడుకొనిన యా రతి శృంగారరసమును 

విశషయు_కృముగ ఉయును. ఇనశ్లేై రసోత్క్యర్షము సంపాదించుటను ఆ యా 

రత్యాదిస్థాయిభావానుసారముగా నుండునని రసవిదు లాలోచింప వలసి 

యున్నది. . 

రసగతులు 

అన్షధా గతిరేతపూం రసానాం కథ్యతే బుధైః 7 

B (36) 



బరి 

ఆశ్లైష లిన విచ్చేద సూత వ్యతికర ౮8 

కోభనక్చ సమ శ్ళేతి నర్వ కాధివయా (యాం 

భావ! సకాశనము 

రసములకు సంబంధించిన గతు లెనిమిది విధముల నున్న వని బుధుల 

కథనము. ఆశైషము- లీనము-వి చృేదము-సూవ్ణము _ వ్యతికరము-స్టిరము-ళోభ 

నము_సమము నని రనగతు లెనిమిది. ఇవి యన్నియు నంతట నభినయా శయ 

ములుగా నుండును. వీని స్వరూప మిక స్పష్టము కాగలదు. 

రసస్య వర్తమానన్య న్వసామ్మగీసమేన చ 

అనేన సంగతిః స్యాచ్చేద మమాశ్లమ ఉచ్యతే, 

రసో౭౬నుభూయమాన శ్చే దసాంశర తిరస్కృతః 

అన్య రాగాన్నివృత్తో వాస లీన ఇతి సంజ్షీతః, 

విచ్చన్న మధ్యః (పబలై 8 విరుర్దః చాతుభిః క్వచిత్ 

పున శే శృన్నానువృత్త తః స్వాశ్స ఏ విచ్చేద ఇతీరిత8. 

ఆలంబన గుణ్యర్యాత్సం స్కారన్య్యాను వర నాత్ 

యోజఒనుయాతి వికినో యః స సూక్ళ ఇతి కథ్యతే, 

సనమకాలనముత్న నై లో |తీభిర్యాళ "ఏమథాపి వః 

రసశ్చద్వ్యతికీ ర్యేత స సతు వ్యతిక sf: స్థతః 

ఆవిర్భూయ తిరోభూయ రవయ ధ్యే క్యచి దన 

ఆపాదయంతి |పథమే శ్రైరర్టిం చేత్స స్థిరః స్మృతః 

సమకాలసముత్న శ్తేః నమకాలానుభూతిభి; 

స్థాయినోః సాత్వీకాదినాం సా మ్య్యూచ్చ నమ ఈరిత?. 

విరోధి మి|త క తూంతాం రసానాం సంకరే౭ పి చ 

- మహిమ్నా శోభతే న్వీన యః న శోభన ఈరితః. 

ఆశేషాది రసగతుల స్వరూవ మిందు గలదు. 1. 

20౧ 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

ఆశేషము. వర 
౧౧ వానా 

మానరసమునకు స్వసామ। గీవశమున సమానముగా సముచిత పరిపోవము 

పొందిన యన్యరసముతో న సంగతి యుండునేని యది యా శ్లేష మని యనదగును. 

[పకృతరసమున కన్యరసమునో సంబంధ మా శేషము. వ "లీనము. అనుభూయ 
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మాన మగు రసము రసొంతరమున తిరన్మ్భత మగునేని, అధవా అన్యరాగ 

మున నివ్భ త మగునేని లీన మను రసగతి యగును. ఇందు శెండు గతు 

లున్నవి. రెండును లీనసంజ్ఞ కలవి. ఒకటి విజా తీయతిరసా_రము; రెండు 

సజాతీయ తిరస్కారము. తిరస్కృతి యెట్లు కలిగినను లీనగతియె యగును. 

లి. విచ్చేదము.  (వన్తుతమగు రసము |వబ౭ముల' విరుద్దములు నగు హేతువు 

లచే నెచటనేనీ మధ్యలో విచ్చిన్నమై మిల 7నువృ_త్తము కాకున్నచో నది 

విచ్చేద మను రసగతి యగును. 4. నూత్యుము. | పన్తుతరసము విలీనకల్ప 

మమినను ఆలంబనగుణ స్టర్యమున గాని సంస్కారానువర్తనమున గాని యను 

గతమె యుండునేని యది సనూత్ము వును రసగతీ యగును. గొ. వ్యతికరము. 

సమకాలసముత్పన్నము లగు శెండు మూడు ఖావాంతరములతో (పస్తుతరసము 

సంబద్ద మయినచో వ్యతికరమను రసగతి యగును. రీ. స్థిరము. |పస్తుతరస 

మధ్యము నందొకొ్కకచో నితరరసము లావిర్మావము పొంది తీరోభావము 

పొంది (పస్తుతరసమున స్థెర్యమును సంపాదించినచో స్థిర మను రసగతి యగును. 

7. సమము. రెండు స్థాయి భావములు సమకాలమున సముత్చన్నము అగుటచే, 

సమకాలమున ననుభూతి సంపాదించుటచే సా_త్త్వికాదిభావములును_ సామ్య మున 

నుండుట వలన సమము అను రసగతి యగును. ఈ. శోభనము. విరోధిరసము 

లతో మి|తరనములతో శ త్రురసములతో సాంకర్య మున్నను . స్వమహిమాతి 

శయమున |పన్తుతరసము శోభించునేని శోభనమును రసగతి యగును. 

రసాభానము 

ఉపక మానుసారమున రసగతి నిరూపణానంతరము రసాభాస నిరూ 

పణ మావశ్యక ము. 

వోస్యాభిభూ తః ళ్ళంగారః తదాభఖాసి! భవిమ్యతి 

హోస్యా వీభత్సమిఠలితో హోస్యాభాన ఉదావ్ఫాణః. 17 

వీరో భయానకావిష్టో పీరాభాస ఇతీరితః 

వీభత్సకరుణా = శ్రపాదద్భుతాభాన ఉళ్య తే, 15 

లౌద్రః శోకభయావిష్టో రౌ దాభాస ఇతీరితః 

హాగ్యశళ్ళంగారఖచితః కరుణాభాస ఉచ్యతే. - 19 
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వీభతో౭.ద్భుతశ్ళం గారీ లీభత్సాభాన ఉచ్యతే 

"రౌ దవీరానువ క్త శ్చేదాభానః స్యాదృ్భయాన క. 20 

రసము సచ్చము; ఆభాస మస్వచ్చము; రసస్వచ్చతా భంజకము 

లనేకములు కలవు. ఏ యే రస మెట్లు కలువ మగునో ఆభానవివేకమున 
గుర్తింప వచ్చును. శృంగారరనము హోస్యరసముచే నభిభూత మగునేని శృంగా 
'రాభాన మగును. హోన్యసంబంధమున శృంగారము దూషితము కాదు. అను 

చితవోస్యమున శృంగార ముతిరస్క్బృత మై యాభాస మగును. బీభత్స మిరిత 

మయినచో హోన్యము హోస్యాభాస మగును. భయానకావిష్ట మయినచో వీరము 
వీరాభానము. వీభతృకరుణముల సంబంధవం వలన అద్భుత మాభాస మగును, 

శొకభయావిష్ట మయిన లౌ దము రౌ దాభానము, హోన్యశృం గారములతో 
గూండుకొను నేని కరుణము కరుణాభాన మగును. అద్భుతశ్చం గారములతో 
గూడుకొనునేని వీభక్సము వీభత్స్చాభాన మగును. 'రొ[దవీరరసనులతో గూడు 
కొనినచే భయానకము భయానకాభాసన మగును. 

రక్తాపిరకృయో శిష్టా యతో వోసకరీ నృణాం 
దృష్టో (శుతా నూచితా౬పి శృంగా రాభాసకారికా. 21 

పూయశోణితమాం సాది విషాలేపాదయో౭_ పి చ 
హోన్యం భిందంతి యత కె స్ హోస్యాభాస ఈరిత 8, బలి 

నభాను యోపితాం మ భ్యె శూరమానన్య కన్య చిత 

భయాత్సలాయనం యుద్దాద్వీ రాభాన ఉదిరితః, 22. 

దివ్యాదిదర్శ నే౬ | సాదిలేపోరస్తాడనాదయః 

అద్భుతం మ్నంతి య త్తస్కాదద్భుతాభాస ఇష్య కే. వ్య 

ల జ్ అవజ్ఞూ ఇ. వవాక్యాది లౌ దక ర్నక్సతోద్యమః 

విభితి శోచతి యది స రౌ దాఖాస ఉచ్య లె. వలి 

థోచతో వోన్యశళ్ళంగారభూయిమ్టం చేష్టితం యది 
కో 
స పవ కరుణాఖాన_స్తద్భావశ్చత్స్వభావజః. 56 

యత్తు వీభత్సరూపస్య సంభోగో వనితాజనై ః 
రూవయావనసంవ న్నెర్చీభత్సాభాన ఉచ్యతే. మ్ 
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బిభ్యతో యత దృ శ్యత వీరరొ | దాదిభాషితం 

భయానకాభాన ఇతి కవిఖిః (పవివిచ్య శే. Pre) 

రసాభానము నిరూపిత మయినది. అందు హేతు విందు నిరూపిత 

మగును. సామాన్యముగా మానవులకు రకాపర క చేష్ట వోన్యము కలిగించును. 

అట్టి చేష్ట చూచినను వినినను నూచిత మయినను శృంగారాభాసము కలుగ 

జేయును. చీము నెత్తురు మాంసము మొదలగునవి పురీష (పెంట) లేపము 

మొదలగునవి హోస్యమును చెదరగొట్టును. కావున నట్టి స్థలమున హాన్యా భాస 

మనిరి. నభలలో వనితల మధ్యలో కూరాభిమానిగా నుండువాడు యుద్దము 

నుండి భయమున పలాయన మొనరించినచో వీరాభాసమును జెప్పిరి. దివ్యా 

దులను దర్శించినపుడు ర కలెవనాదులు వకుసాడనాదుబు అద్భుతమునకు నాళ 

కములు. కావున న స్థలమున అద్భుతాభాన మనుట సమ్మతము. అవజ్ఞ్హూ 

వచనములచే నా థేపవాక్య్యములచే రె దకర్శలలో నుద్యమము కలిగి భయపడి 

నచో దుఃఖపడినచో రౌ దాభాస మనదగును. శోకపడు వాని చేష్టిశము 

హోస్యళృంగార భూయిష్షముగా నున్నచో నది వాని స్వభావజన్య మగు విశేష 

మయినచో కరుణాభాన మగును. వీభత్సరూపు డగు వానికి రూవ యౌవన 

సంపన్న లయిన వనితలతో సంభోగము నిరూపించినచో లీభత్చాభాస మన 

దగును. భయపడువానికి వీర రౌ[దాదిభాషిత మున్న చో భయానకాభాన మని 

కవులు విశదముగా వివేచించిరి. 

భాగద్వ్వ యం _పపిష్టన్య (పథాన న్రి రకభాగతా 

రసానాం దృశ్యతే యత తత్స్యాదాభాసలకణమ్. 29 

రసాభాసమున కిది లక్షణము. రసములలో భాగద్వయము చేరి 

యున్న ఒక [పధానరనమున కేకభాగత యున్నచో, అనగా నన్యభాగమున నితర 

రస మను[పవేశము పొందియున్నచో దానివలన _పకృత్మపధానరసగతి పూర్ణ 

సముల్ల సనమునకు దగినది కానపుడు ఆభానలకణ మన డును. 

[పథమం దృశ్యతే యత్తు శూయతే నూచ్య తే౭_పి వా 

త తృధభానమితి పావాుః రస పాధాగ్య వేదినః. 30 

సమమంతరితో భావై రపి వాద్యంతగె ర్యది 
ఏకరూస్మపవృత్తా యః న (పథానో భవిష్యతి. రే. 
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(పబంధమున రసము |పధాన మగుకు 8 దో యిందు నిరూపి' 

మగును. రన|పా ధాన్య సదు. ఈ విధముగా [వౌ "న్యము (పతిపాదింతురు 

(పబంధము నందు |గాథమగు. స చె రసము | ఎతివాది”' మ కాన్సించునో, అట్లు 

(పతిపాదిక మె దృశ్యమాన? కారున్నను ఆ యాల. పెక సిముంచే శూయ 

మాణమేని యగునో, పష్టనబముస | ళూయమాంము గాఘన్నను నూచం 
౦.60 ఏ a 

నూచక వీశవము చే నూచ్యమాన మేని యగునో ఆ రసము (ప్రధాన రస 

మగును. [ప్రబంధ్యపారఎభమున నెక్తేన యుసా_శ్స మగునది |పధానరస మగు 

నని భావము. (ప్రబంధ పారంభ| ఏవృ త్త మయిన రసను ఇ శరభావములతో 

గూడుకొని యంతరిత మయినను, భావాంతరముల సంబంధమున వ్యవహిత 

మయినను పకరూఒ దవ్భ ర్త తముగనె యుండునేని పుధాన మగును. |పక్ళత 

రసము కన్న నితరము లగు భావములు ఆద నంశసు.లై యున్నను (ప్రబంధ 

(వపవృత్త మగునద పకరూసవుగసె నర్హమాన  మయినచి న (వధానరస 
రీ 0 

మగును, 

అద్య ౨త యోర్ష్విగుణి వః స్వెతై 8 స్వయనూధివుః 

మధ్యగో వా భ వేత్సమ్యక్స రసాఖానణామియాత్. లి 

(ప్రధాన మగు రసమునకు [మ భాగకాభంజకము లగు సన్ని వేశముల 

వలన ఆభానగతి కలుగును. అద్ యెట్లు కబుగునో, యింధు నిరూపిత మగు 

చున్నది, (వబంధమున (వారంభముళల' బోను ముజా_తమయిన రసము, తనకన్న నితరము 

లగు భావములచే నాద్యంతములందు 'ద్యిగుణిళమై యున్నప్పుడు మధ్యగత 
మగును. స్వేతరభావములఫో నొకటి యాదిలో గుణభావమున నుపొత్త 

మగుటయు, స్వేతరభావములలో వేరొకటి యంతములో గుణభావమున నుపా త్త 

మగుటయు కాగా నటు నిటు నవి యున్నందున (పకృతము మధ్యగత మగును 

అప్పుడది రసాభానత్యము దాం కును. [నాన మాద్యంతములలో స్వీయభావ 

ములతో ద్విగుణిత మయిననే ళోభించును. స్వేతరగుణిత మయినచో నాభాస 

భాజన మగునని తాత్చర్యము. 

రస ములనను 

గ 

పొౌర్యాపర్యేణ భావా; స్యుః సమా యని మిథో ద్వయోః 

తదేవ రనవిద్వది౫ రన మేలనమునం జే. 33 
శ) 3 
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ళృంగారపీరయోః సమ్యుగ్భ వే దన్యోములనం 

సునత మ్య్ స తహాసంయో.. న రౌ దవీభత్సయోాః ఏర _త్తధై వాద్భుతహోస్య యో 

వ తన్తసి సం కణం న షీ ములక భయానక స్య కోరు స్య స్యాదని వన కుల సం 

రసా కార్యవళాత్స ర్వె మిఐం'తవ పరస్శురమ్. వట 
(టే 6 

పథమం యో ౮౪e ఖ్యాతః న 1 దానా భవిమ్యళలి 
జు ౯ 

ద్వయోః స "వే సంసర్లో భావో యది సమో భవేత్. £6 

(గముల మేలనగితి యిందున్నరి పరస్పర మవిరుద్దము అయిన రన 

ములకు, మె|తి కల రనములకు ఉచ. సా వేశము మేలనాత్మకము. రస 

పండితులు మేలన మిట్లు నిర్వచించఛిరి. చెండు రినమ:లకు పరస్పరము పౌర్వా 

పర బ్రమున భావముల. సమానముబుగా సున్న చో నది రస మేలన మగును. 

కొన్ని రసముల క "మలనము  సంగనముగా నుండును. శృంగార వీరముల 

కనో్యోన్య మేలనము సనమువితముగా నుండును అశ్లే రా దవీభశ్సములకు, 

ఆకు యర్ఫుతహాన్యములకు, అశు కరుగంధయానక ములకు అన్యోన్య మేలన ము 

యు కము. మిలిశములె నిరూపిశములగు శూ యా రసాలకు సంబంధించిన 

భావములు వర రస్సర బాధ్య జూ ంధకభా వాపన్న ముఖం కాపు. రోనము లన్నియు 

త _తత్సృమయన వేయు చి 3 కార్య వశమా కో “రమురము మిల నము లగును; 

రసము లిట్టు మిలితము లయినచో నొక రవము (ప్రధాన మగుట 

యె ట్లుపపన్న మగును? ఇ ట్లువసన్ను మగును. | వబంధమున (పథమ 

(పవృ త్త మయిన రసము (ప్రఖ్యాత మగును గావున నది సధానము కా గలదు, 

ఒకటి (ప్రధానము కాగా నతరము తదంగ మగు కావున |వకితరసమునకు 

_పాధాన్యవోని లదు. రెండు గనముంకి: [వెళ మున్న ముడు వాని భావములకు 

సమత్వ ముండు సని సంనర్గ మున్నదన్న చర్దవహారము పలుగును, ఎప న శన 

"మేలన మవిరుద్దము. "రండులనములకు గణ నూవెశము నం ంనర్గము మూలా 

[గథనమున పుష్పమునకు పుమ్మ! సంనర్లలము వలి, వకాననసవాళోష చేశద్వున సవా 

దయునకు స పనయసంసర్శము వల (సబంధని ర్మాణమున గనమునకు రసాంతర 

సంసర్ష మవిరుద్దముగ నుండుట సంభావ్యము. 

ద్వి తాణామపి సంసర్గసా మ్య సంకర ఉచ్చతో 

తేషా మేకత బాహుల్యం (సోధానే యగ దృశ్యతే. లి 
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రెండు రసములకు పవేశ మున్నప్పుడు సంసర్గమని ని రూపితమయినది. 
రెండురసములకన్న నధికముగా మూడు రసములకు సంసర్గ ముసమాన ముగా 

నున్నచో సంకర మను వ్యవహారము కలుగును. వర్తమానరసము [పధానముగా 
నుండగా నితరరసములకు బాహుల్యము సంకరరూపమున నంగ తమె యగును. 

రసముల సాంక ర్యము (ప్రకృతరన పాధాన్యమును హరింపదు. 

ఆద్యంత యోః (పగుణితః స [పధానో భవిష్యతి 

ఇళ్చం స్వతంతె ) రాభా నై ర్మిలితై ః సంకర రసె 8. “లర 

తారతమ్యం విజానీయాత్సమ్య[గాగాపరాగయో: 

ఏవం విభావ్యకవిభిః కావ్యబంధో విరచ్యతామ్. 89 

విలోకితా: కాన్యబంధాః రసభావవివేచకె 8 

కవేః (ప్రయత్న సాఫల్యం కీర్తిం పువ్షంకి శాశ్వతీమ్. 40 

ఏవం రూపం [ప్రకారం చ దేశం కాలం బుతుం వయః 

|పకృతిం భావలింగ చ జ్ఞాత్వా విద్యా దనస్థితిమ్. 41 కా d_ థ 

ఆద్యంతములలో (పగుణిత మగునది |పధానము కాగలదు. ఉపకమ 

మున నిరూపిత మగునది యుపసంహారమున గూడ నిర్వ్య్యూఢ  మయినచో 
(వగుణిత మగును. ఉప క మోవ సంవోరములలో ననుగత మగునది (ప్రధానము. 

(ప్రధాన మగునది స్వతం|తమలతో సంగత మగుట ఆభాసములతో గూడు 
కొనుట మిలితములలో నుండుట సంకరములతో సంకీర్ణ మగుట గుర్తింప 
వలెను. _ ఇటితరరనములతో సంబంధము ఉండగా రాగాపరాగముల తార 
తమ్యము తెలియ దగును. ఇట్లు చక్కగా విభావన మొనర్చి కవులు కావ్యబంధ 

ముల రచింపవలెను. ఇట్లిది భావికవుల కుపదేశరూవము. ఇది పరంపరానురోధ 
మున వెలనన కావ్యసం పదాయధర్మము. రసభావవివేచకు లగు మహాకవులు 
రచించిన యిట్టి కావ్యబంధము లనేకములు కలవు. వాని సమవలోకనమున 
సంజాత మయిన సం|పదాయ ధర్మ మె యిట్లు నిరూపిత మయినది. ఇది మహోకవి 

సం|పదాయణజావ్యాము కాదు. కావుననె కవులు కావ్యబంధముల నిట్లు కమనీయ 
ముగ విరచన మొనరింప దగును. 

ఇట్టి కావ్యబంధని ర్యాణముననె కవికి [పయత్నసాఫల్యము లభించును. 

అట్టివా? శాశ్వతకీ రిని బోషి ంపహగలరు. రస్యరసస్థితిని గుర్తించుట కుపాయములు 
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కలవు. ఇట్టి (పకారమును సర్వమును సావధానముగ గుర్తింప వలెను. ఇంకను 

దేశమును కాలమును బుతువులను వయనును (వకృతిని భావమును లింగమును 

బాగుగా గురిఆచి రసస్థితిని చెలియ వలయును. 

ఏవం |పకారా నాలోచ్య సమాకర్హ్యానుభూయ చ 

పశేభ్యో దర్శ్భ్మయన్నేవం [శావయన్ననుభావయన్ . 42 

సర్వ|పక్యారై 8 సంపూర్ణ కామః సంతుష్టమాననః 

[పాప్తోతి ముక్తిం చరమే శాంతేనై వ రసేన సః. 48 

మే మిందు నిరూపించిన యిట్టి [పకారములను సముచితముగా సమా 

లోచన  మొనరింపవలెను. అట్లొనరించి సంవాదసంపాదనమున్నకె మేధావుల 

నుండియు వినవలెకు. విని సంపన్నవివెకు డగు సవ్చాదయుడు స్వానుభవమున 

గుర్తింపవలెను. గుర్తించి స్వసంగతము లగు వీని నితరులకు చూవ 

వలెను.  విన్సింపజేయవలను. అనుభవింప  జేయవలెను. _ ఇట్టన్ని విధముల 

సంపూర్ణ కాము డయిన సహృదయుడు నంతుష్టమానసుడై తుదకు శాంతరసము 

ననె ముక్తిని పొందును. 

వాంతరసము 

శాంతో విషయ పాయత్వదర్శన శవణాదిభిః 

ధర్మాఖ్యానపురాణై. శ్చ పుణ్యతీర్ణావగావానై 8. 44 

వుణ్యా|శమనివానె శ్చ యోగి భిర్నిత్యసంగ మెః 

జడాంధబధిరాదినాం తారతమ్యావలోకనైె ః, 45 

వ్యాధి దారి ద్య మరా 8 నారక్యాయాతనా(శుతైె 8 

పుణ్యకయ | పపతన కుయోాని (శయణాదిభిః. 46 

కేశ పయత్న వై ఫల్యాద్దుఃఖ|క్రతయఘాతనై. 8 

ఇత్యాదిభిర్విభావె_ః స్యాచ్చఘాత్మా కస్యచి_దనః, 47 

రసజ్ఞ డయిన కవికి శాంతరనమున ముక్తి కలుగుట నూశిత మయి 

నది. ఫకాంతరసమునకు కాదాచిత్క మయిన (పకర్ష కలదు, అటి యుత్కర 
యు రో యి 

కల శాంతమునకు సంబంధిం దిన విభావ మిచట నిరూపితము కాగలదు. ళమాత్మక 

మగునిది యందరకు సంబంధించి యుండునది కాదు. ఒకానొక విశిష్ట వ్య డికి 

B (37) 



290 భావ[పకాళనము 

మాతమ యిది యుండును. దీని విభావము లీ విధముగ నున్నవి. విషయ 
'హేయళా దర్శనము | శవణము మొదలగునవి యిందు విభావములు. ధర్మా 

ఖ్యానములత్రో నున్న పురాణములు, పుణ్యతీ రావగాహూనములు, పుణ్యా శమనివాసి 

ములు, యోగిజనులతో నీత్యసంబంధములు, జడాంధబదిరాదుల తారతమారవ 

లోకనములు, వ్యాధిదారి[ధ్య మరణములు, నానానరకములకు సంబధించిన 
యాత నావిశవముల (శ్రవణములు, పుణ్యము నశించి పోగా పుణ్యలోకముల 

నుండి |పపతనములు, నిచయోన్మిశయణాదులు, 'క్లేశమువలన | పయత్న వై ఫల్యము 
వలనను గలుగు దుఃఖ| తయో పఘాతములు | భౌతిక దె వికా ధ్యాత్మికదుఃఖములు 

దచుఃఖ[తయము) మొదలగునవి విభావములు. వీనిచే శమాత్శక మగు శాంత 

మేచానికో రనముగా ననుభూత మగును. 

శాంతమున గొన్ని విశేషములు గలవు. వాని నీవిధముగా (గహింప 

దగును. 

యథాళ క్రి పరితాణం దుఃఖనామవి శేషతః 
వినా రాగేణ సర్వ|త సుఖనామను మోదనమ్. 48 

శాక మూలఫలై రనై గః కరర స్థితిసాధనం 

(వతోవ వాననియమో వల్కలాజిన ధారణమ్. 49 

అహింసా సర్వభూతానాం అవిశషాదను[గహః 

అంగేషు కార్భ్యం కార్చు శం స్నానం [తిషవణో చితమ్. 5 

బు జార్రయళాసనం ధ్యానం నాసా[గాహితలో చనం 

విషయేభో నియమనం ఇం|దియాశాం నివృ త్తియే. ఫ్! 

ఇత్యాదయౌా విశషోః స్యుః (వాయః శాం తము యోగిమ 

శాంతులగు యోగులలో నీ విశేషము లుండును. సామాన్యముగా 

నివి యుండును. ఇవియే యుండుననికాదు. ఇవియే యుండుననియుగాదు. ఇంకను 

గొన్ని యుండును. వారు వీరను విశేష ముపలతి(పక దుఃఖము కలవారలను 

యథాశక్తి రతీంచుట శాంతయోగుల విశేషము. రాగరహితముగా నంతట 

సుఖము కలవారి ననుమోదించుటయు విశేషము. కాకమూలఫలములచేగాని యిట్టి 

యితరములచే గాని శరీరస్థితి సాధించుట, [వతోపవాననియమము, వల్క లాజినధార 
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ణము అహింస సర్వభూతముల నవి శేషముగా నను[గహించుట, అవయవముల 
కార్భ్యము కార్కు.ళ్యము కాల్యతయ సముచిత మయిన స్నానము బముజు వాయత 

మయిన యాసనము ధ్యానము నానా గన్య_న్హగ యనత్వ్యము ఇం దియముల నివృ 
తక విషయముల నుండి నియమమున నను నీ మొదలగు నవి శాంతులగు యోగు 

లలో నుండు విశేషములు. 

మానాపమాన యో; శోకవార్ల యో; సుఖదుఃఖయోః. ర్ి 

సమవృ త్తితయా (వాయో నానుభావా భవంతి హి 

ఆనంద బాష్ప రోమాంచ స్వేద న్తంభాః న్యు రేకదా. దీవి 

శాంతానుఖభావో రోమాంచ పక ఏవేతి శేచన 

నోపకుర్వంతి శాంతస్య భావాః నంచారికో యతః. పశ 

తెనాాచ్బాంతరస్ననై రవం వికలాంగత్వముచ్య లే 

నివృ శే విమయానం"గే స్వాంతే శాంతిముెవీయుపి. 55 

ని క్వేదా దెరనుదయాదనుభావో న దృళ్యతే 

అతో వా న్టైాద్యనుభవరాహిత్యాద్వికలాంగతా. 56 
0౫ 

అ శతి సత్తామా[తేణ 'పాయః శాంతో విభావ్య శే 

యతో న భావో౬భినయో న శక్రో నాట్యకర్మణి. వరి 

శమము సాయిని తత్ర స్యుర్భావా వారాదయః కథం 
థి ణి ల 

అతో=యం వికల సాయ స్త థావీ శోష ఉచ్యతే. వీ 

శాంత రసమున కనుభావామలు లేవు. అది నాట్యమున నువు మయోగింపదు. 

అయినను శాాతరసము [శన మనుట యిందుపపాదిత మగుకు. మానావ 

మూనములలో ఛేకహార్త ములలో నుఖదుఃఖములలో సమముగా నుండుట శమ 

(వకృతి న్వ శవము. ఇల్లి సమవృ _త్రిత్వమున నా మానావమానాదు లనుభావములు 

కాజాలవు. ఆనందబావృము రోమాంచము స్వేదము స్తంభము ననునవి యొకప్పు 
డొందు గలుగ వచ్చును. రోమాంచము ఒక్కటి మాతమె శాంతానుభావ మగు 
నని కొందరనిరి. శాంతమున కనుభావములు లేవు. శాంతమునకు సంచారిభావ 

ములు నుపకరించునవిగా లేవు. కావున శాంతము వికలాంగ మని యనవలసి 

యమయున్నది, విషయానంగము నిన్భ తము కాగా, స్యాంతము శాంతిని పొంది 
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యుండగా నిక్వేదాదు లుదయింపవు. కావున అనుభావ మిందు గోచరించుట 

లేదు. కావుననే సార్రాదుల యనుభవము శూన్యము. అందువలన శాంతము 

వికలాంగము. అయినను సత్తామా[తమున శాంత మున్నదని నంభావిత మగును. 

ఆయిననేమి ! నాట్యకర్యలో శాంతమున కభినయ ముపవన్నము కాదు. అధి 

నయము శకము కాదు. కాగా, శాంతరనస్థాయి భావమయిన శమమునందు 

వార్దాదిభావము లె ట్లుదయింప గలవు. కావున శాంతరసము వికల| పాయము. 

అయినను శాంతరనము శేవ్షరనము, దేవాధారులకు సంబంధించిన పురుషార్థము 

లనదగు ధర్మార్థకామ మోతములలో పకృష్టపురుషూర్థమయిన 'మోక్షపురుషార్థ 

మున కుపయోగించునది యగుటచే శాంతము | శేషఘ్టరసము. ఇది సిద్దరస మనియు 

ననిరి. పురుషార్థములలో మోకము [వధాన మయినట్లు రసములలో శాంతము 

[పథధానము. 

దేశకాలాదులు 

యథావిభవమాఖ్యాతా రసా భావా _సన్తదుద్భవాః 

అ_థెషాం చెళకాలాది దర్శన |శ్రవణాదిభిః, 59 

అనుభావాః స్వసం వేద్యాస్తాన్సమ్యగభిజానశే 

'దేశాదయో వీభావాన్తు పార్దాదిన్వ్యభిచారిణ. 60 

ఆలంబనవిభా వేషము జనయంతి యథాబలం 

జనయంతి హి తే తత్తచ్చెమ్టాం తేషు పరస్పరమ్. 6] 

చేష్టాభిరనుమీయంశతే వ్యానుభావా విశారదై ః 

భావా వినైవ చేష్టాభిర్న దృశ్యంతే కదాచన. 62 
ఇఒ లు 

తస్మాచ్చేష్టావశేషూభిజ్హో భావుకో రసికో భవేత్ 

రసములు తదుద్భవము అయిన భావములును త _తద్విభ వానుసార 

ముగా సమాఖ్యాతము లయినవి. ఇక వీనికి సంబంధించిన చేశకాలాదులను నిరూ 

పింపవలెను. చేశకాలాదుల దర్శన శవణాదులచే స్వసం వేద్యములగు ననుభావము 

లనేకములు కలవు. వానిని దర్శనశవణాదులచే చక్కగా చెలియ వచ్చును. 

'దేశాదు లయిన విభావములు ఆలంబన విభావము లందు హా ర్లాదివ్యభి చారిభావ 

ములను తమ తమ బలానుసారముగా గలుగ జేయ గలవు, అట్టుత్సన్నము 

లయిన హార్షాదివ్యభి చారిభావములు త_త్తచ్చేష్టల నుత్చాదింప గలవు, ఆ చేష్ట 
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లును హారాదులం దనుభావములను గోచరింప చేయగలవు. చేష్టలచే ననుభావము 

లనుమీయమానము లగును. ఇట్లు పరస్పరము వీని సంబంధము నభూ్యూహింప 

వలెను. భావములు చెప్పారహితములుగా నుండవు. చేష్టలే భావములు 

భావములచే చేస్టలు నభ్యూవ్యాము లగుటను గు ర్రింసవలెను. కావున చేష్టావి శేష 

జ్రుడయిన భావుకుజె రసికుడు కాగలడు. 

కృతి మా౭౬కృతిమ శృతి ద్విధా బేశో విభావ్యతే. 68 

కృతిమా నగర (గ్రామ వర్రీ జనపదాదయః 

అకృ[తిమాః సరిణైల వేలాఒరణ్యాదయ స్తథా. 64 

అకృ్ళ[తిమాన్తు శిల్బజైః |క్రియంశే కృ[తిమాః క్వచిత్ 

కృతిమా అపి తద్వ త్రై ర్విరచ్యం తే౭. వ్యక్ళ|త్రిమాః, రల 

దేశము రెండు విధములు. కృతిమ దెళము, అకృ తీమ దేశము నని. 

నగరము |గామము పల్లి జనపదాదులు కృ తిమబెళములు. నది పర్వతము సము[ ద 
కలి, 

వేల అరణ్యము మొదలగునవి అక తిమ దేశ ములు. శిల్పజ్ఞు లకృతిమములను గూడ 
యై 

కృ |తిమములనుగా "జేయుదురు, క తిమములు నదే విధముగ నక్ళ|తిమము 

లగును. శిల్పవిచతణు లటునిటు చేయగలరు. ఇట్టి రచనావిధానము రసోచిత 

ముగ నుండుట కై శిల్పవిదులు యత్ని ౦తురు. 

కాలో వసం తవర్థాదిర్భ హు భేదః (పకల్చ్య శ 

లవాది భీదా దేతేషు వినోదాః న్యుర్మవహోదయాః. 66 

వినోదాః బవావస్పంతి శృంగా రే హోస్యవీర యో: 

రౌ దేఒపి కమళో౭న్ఫూనా భవంతి నుఖనాం నృణామ్. 67 

వీభళ్చే నాయకాభానవినోద। శన్య అ కషచిత్ 

భయానకే చ శాంతే చ వినోదో నైవ జాయతే. 68 

ఏకె వినోదనీయా _న్హః సువ్చొదాదిఖి రేక దా 

చేశనిరూవణానంతరము కాలనిరూవణ మావళ్యకము. కాలము వసంత 

కాల మని వర్షాకాల మని జఇహుశగేదముల నున్నది. కాలము నందు లవము 

మొదలగు భేదము లున్నవి. ఆ భేడానుసారమున వనంతాదిసమయములలో 
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మహోదయనములగు వినోదము లెన్నియో కలవు. శృంగారమునందు హోన్య 

వీభత్సము లందును వికోదయఘులు నొనారూసములు కలవు. నుఖభోగు లయిన 

మానవులకు కౌ(దమునందు నన్య్యూనముగ వినోదము లుండును. ఒకొొకచో 

వీభత్సమున సాయకాభాసవినోద ముండును. భయానుము నందును శాంతము 

నందును వినోద మేమియు గోచరింపదు. చేశకాలములు ఈ భయానకళాంత 

ములు రెండును ఒకప్పుడు సుహృదాదులకును వినోదస్థానములు వినోదనియ 

ములు నగును. 

అన్టమీచం[ద శ కార్చా వసంతమదనోత్సవాః. 69 

వకులాళోక విహృతిః శాల లీమూల ఖేలనం 

ఏతె వాసంతికాః [పాయో వినోదా రసికో చితా *. 70 

1. వసంతసమయమున వినోద పొయములుగా నుండునవి యిందున్న వి, 

వసంతకాలమున అష్టమీచం[దపూజ డేవేం[దపూజ వసంతోత్సవము మదనోత్సవము 

వకులవిహారము అశోకవనీవివోరము శాల్భ్మలీవృత్షమూ౭మున ఖిలనము అను నివి 

సామాన్యముగా వసంతకాలమునకు సంబంధించిన రసికోచిశము లయిన వినోద 

విధానములు, మాసాన్యముగా ననుట యిగ్జోవి యుంకను గలవని భావము, 

ఉద్యానయా తా సలిల|కీడా పుష్బూవచాయికా 

నవా[మఖాదికా చూకమాధవీనవసంగమః. 71 

ఏతే పాయా వినోదాః న్యుర్నిచాఘే సుఖభోగినాం 

(కీడాశిఖండిలాస్యం చ కాదమృ్శకలపహోే మిధః. 72 

న వామ్చుదాభ్యుద్గమనం నవోదాభ్యుద మోత్సవః 

కాలాగురు [దుమోల్లాసి నవపల్లవ భంజనమ్. 78 

ఏతే వినోదాః కథతాః [పావృపి. | పతి మేయుషోం 

చతుర్థికందుక | క్రీడా చం! దికా లాలనోద్యమః. 74 

మృణాలవారికం కెలిః పాంనలీలావలోక నం 

యకరాతి బలి | కీడా సరిత్చులిన కెలయః. 75 

ఏతే వినోదాః కవిఖిః |[పాయః శరది కల్పితా; 

|పాబోధికా "దేవతానాం దోలాలీలావలోకనమ్, 76 



వష్టూధి కారము 295 

మాతులుంగఫలై 8 త త్తతాానకాసవ కౌశలం 

[కీడాళకుంతసంఘాత జాలాతవవినోదనస్ు. 77 

ఏతే వినోదాః కథితాః పామంతే కావ్య వేదిభిః 

ఆలాపాభ్యనన | కీడా కుకశారిక యోర్మిధః. 78 

బాలకుక్కుట మేషాది యుద్దనై పుణదర్శనం 

పురాణ సీథుపానాది నవాన్నోత్సవ కల్పనా. 19 

ఇత్యాదయో వినోదాః స్యుః రిళి రే రాగదీవనాః 

ఇచట (గీపష్మూదిబుతుపం శక వినోదములు కీర్తితము లయినవి, 

బి, (గేవ్మములో ఉద్యానయా త, సలల | క్రీడ, పుష్పాకచయము, నవరసాలాస్వా 

దము, చూతమునకు మాధవీలతకు నవసంగమము సామాన్యముగా నుఖభోగు 

లకు వినోదములు. శి. వర్షాసమయములో [కడామయూరలాస్యము, పరస్పరము 

కాదం బక లహాము-మద్యనిమి _త్తక మయిన కలవాము, నవమేఘము లావరించుట, 

[కొత్త నీరు వచ్చుట వలని వేడుక, కాలా గురువ్భక్షము లందలి నవవల్ల వముల 

భంజనము అనునవి |పీతిభాజనుల వినోదములు. 4. ళరత్కాలనున చతుర్టికందుక 

కీడ, చం|దికాలాలనోద్యమము, మృణాలలీలలను , వారిప్లాసములను, కంకేలీ 

విలాసములను, వాంసలీలలను దర్శించుట, యవరాతి కీక, బలికీడ, సరిత్కేలి, 

పులిన కేలీవిశేవములు మొదూ'గునవి సామాన్యముగా నంపాదితము లయిన వినో 

దములని కవులు నిరూపింతురు. 5. పాముంతబుతువుళో దేవతా (పాబోధి 

కము లయిన సు[పభాతగీతములు, ఊయెలల లీలావలోకనము, తత్తత్చానక 

ములను ఆనవములను మాతుబుంగఫలములతో సేవించు కెౌళలము, కీడాళకుంత 

ములతో బఇాలాతవనమయములలో వినోదనము, ఈ మొదలగునవి వినోదములని 

కావ్య వేదులగు కవులు నిరూపించిరి. 6. కిశిరబుతునసమయనులో లావకము 

కుకుుటము ముషము మొదలగు వాని ఐరుద్దముల ఛై_వుణము దర్శించుట: 

(పాచీనములగు మద్యముల పానాదులు, నవాన్నోఛచ్నవముల కల్పనము మొద 

అగు నవి రాగదివనము లయిన పినోదములుగా నరము?! ఐం నవి, 

ఇట్టి వినోదముల నిం:ను త_త్తద్దేశనియతి నను“రించి సమాయోజన 

మొనరింప వచ్చును. ఆ యా బుతువులలో నా యా డేళగుల గలుగు విశే 

షము లన్నియు రాగదిపనము లగు వినోదములు కాజాలవు. సామయికము 
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లన్నియు నిట్లు వినోదములు కావు. రాగదివనవినోదములను కాళిదాసాదులు 

దండి (పభృతులు బాణ[పముఖులు నిరూపసించికి, కామనూతమున నిట్టివి 

గలవు. కావ్యశా(స్త్రువిదులును కలిసమయ సంశేతమున నిట్టివాని సమాకలన 

మొనరిం చరి. 

నంభోగ స్వరూపము 

స్థిరాసురాగ యో ర్యూనోర్వి నోదై శేవమాదిఖిః, 80 

పరస్సరోవచానై శ్చ సంభోగః పుష్టిమళ్ను శే. 

స్టీరమగు ననురాగము కల [ప్రేయసీ (వియులకు పవ్య్యపాయము 

లయిన వినోదములచే తదనుసరణమున బారు కూగ్చుకోను పరస్పరోపచారములచే 

సంభోగము పరిపోవము పొందును. స్టిరానురాగముండుట యువావస్థలో 

నుండుట పరస్పరోపచారములతో నుండుట త_త్తదృతుస్వభావసము చితము 

లయిన వినోదము లుండుట వారి భోగసంభోగములకు పుష్టి తుష్టి సంపాదించును, 

స నంభోగశళ్చతున్దా స్యా ద్భుజిధాత్వర్థ యోగతః. 81 

భుజీః పాలను కెటి ల్యాభ్యవహోరానుభూతిమ 

నవరాగానంతరజ 8 పాల్ళో౭ భీష్షోపచారతః. 82 

మానానంతరనంభోగః కౌటిల్యం న త్య జేతు చిత్ 

వాద్యః _పవాసానంతరో్యోహృూద్యా న్నా భ్యవవోరవత్. 88 

కరుణానంతరభవః సవి [(సంభానుభూతికృత్ 

పుష్టము పరిపున్టము నయిన సంభోగము భుజధాత్వర్థ సం బంధమున 

నాలుగు విధములు. “భుజిర్య్ళోగ” భోగార్థక మయిన భుజిధాతువు వలన భోగ 

పదము సిద్ధ మయినది సమ్ పూర్వకమైన “సంభోగిమయినది. పాలనము-కౌటి 

ల్యము-అభ్యవవోరము-అనుభూతియను నర్గములందు భుజి ధాతువు వ ర్హించును. 

నవీనమగు ననురాగమున సముత్సన్న మయిన సంభోగమున అభీష్టములగు నుప 

వారము లుండుట వన సంభోగము వాల్యమగును. పాల్యము పాలింప దగినది. 

సంపా_వ్రమమున సంభోగమును చక్కగా నుపచార కౌశలమున పాలించుట 

నిరంతర ముపచారపంవన్న నముచిత నముల్లాసముక ననువ ర్తించుట యుక్తము. 

నవానురాగము మానము (ప్రవాసము కరుణము నను విధమున వి|పలంభము 
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నాలుగు విధములు కావున నందు నవానురాగో దేశమున సంభోగము వాల్యమగుట 

నిర్షిష్ట మయినది. వి([పలంభానంతర సంభోగమున రమణీయతాతిశయ మున్నది. 

కావున నాలుగు విధము లయిన వి|పలంభముల యనంతరకాలీన మయిన నంఖో 

గము చతుర్విధ మగుట యుక్తము. కావున నవరాగానంతరనంభోగము మానా 

నంతరసంభోగము [పవాసానంశరసంభోగము కరుణానంతరసంభోగ మని సంభో 

గము చతుర్విధము కాగా పాల్యాదివిశేషములు తత్సంబద్దములె విశిష్టస్వరూప 

మును సంపాదించుట యున్నది. నవరాగానంతర సంభోగము పాల్యము, 

మానానంతరసంభోగమున కౌటిల్య ముండుట, పవాసాసంతరసంభోగమున 

నభ్యవహార పాయత యుండుట, కరుణానంతరనంభోగ మనుభూతికారి యగుట 

యుక్తము. దాని నిట్లు పరి| గహించునది, 

మానాంతరసంభొగము కుటిలము. ఎప్పుడు నది కౌటిల్యము త్యజిం 

పదు. ఇందలి (పేమ కుటిలము. మానమున కౌటిల్యమున కలవడిన _పేయసీ 

|పియులు అనంతరసంభోగమున గూడ నంతర్నిహిత కాటిల్యభావ నము పేతులై 

యుందురు, ఆమ మానవతి యగునని యాతడు, ఆతడు మణుల మానకలు 

పితు డగునేమో యని యామె కించితలుపభావమున నుండియు సంపా 

మయిన సంభోగానందనంభావను లగుదురు. 

ప్రవాసానంతరసంభోగ మత్యంతము వాద్యము. సర్వవిసృతి సంపాద 
కము. ఆకలిగొన్న వానికి హృద్యమగు నభ్యవవోరము వలె |పవాసానంతర 

భోగు లన్య మేమియు మనసున నుంచుకొనరు. పకా[గచిత్తులె సంభోగరన 

మాస్వాదింతురు. [పవాససమయమున భావించి భావించి పేర్చుకొనిన కూర్చు 

కొనిన చేర్చుకొనిన ఇష్టభోగముల నన్ని టిని శశగుణితముగా ననుభవింపదలంతురు. 

“అట్ర్టొనరింతును. ఇట్లొనరింతును. అట్టొనరించిన నిట్లొనరింతును” అని భావిం 

చుచు వాద్యముగ సంభోగ మనుభవింతురు. పురుషకృతసంభో గము తక 

సంభోగ ముభయకృతసంభోగ మిచట సంభోగసామాజ్యము నెలకొల్ఫును. 

కావుననె యిది హృద్యము. అభ్య వహారము కణకణమున పుష్టినితుప్టిని కూర్చునట్లు 

ఈ వాద్యసంభోగమును క్షణత్షణమున పుష్టిని తుష్టిని సంతుస్టిని కూర్చునని భావ 

నీయము, 

కరుణానంతరభవసం భోగము విసంభముతో కూడుకొనిన యను 

భూతిని సంపాదించును. ఈ సమయమున కాలుమ్య మమియు నుండదు. .ఆశా 

B (38) 
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శాహిత్యమున వ్యధితులై నిర వేతన్వభావు లయిన వారు (ప్రత్యుజ్జీవితపియ 

సంబంధమున ఆశాసహితులె సాచేకభావులై యిష్టాఖీష్రభోగము లనుభవింతురు 

పూర్వాచరితనంభోగ [ప|క్రియల నన్నిటిని సానుసంధానమున స్వానుసంధానము 

'ననుభవమున నందుకొందురు. అనుభూతిసర్వస్వము వీరి యథినము. కావు" 

నీ సంభోగ మను భూతికృత్. 

స మితః సంకరశైవ సంపన్నశ్చ నమృద్దిమాన్ - 8. 

ఇత్యాద్య్యాః కవయః (ప్రాయః చతుర్ధాం చ (పయుంజశే 

నచవానురాగ యువభిరుపచారః ససాధ్వ సెః. 6 

మితం [వయుజ్యతే యస్మాత్తతః స మిత ఉచ్యతే 

మానానంతరనలభోగో వ్యలీకాదిస్మ లః పునః. 86 

సంకీర్య'తే యత_స్తసా్థాత్ససంకర ఇతీరితః 

సంపన్నకామె రాయా తః [పోషితై రుపభుజ్య తె. 87 

సంపన్న ఏవ త _త్తస్మాత్సంపన్న ఇతి కథ్యతే 

[వత్యుజ్జీవనవార్షాదెః | వవృత్తే మృతజీవయోః. 88 

దీవనాతిశ యెర్డీ ప్తః సంభోగః స్యాత్సమృద్దిమాన్ 

అయోగ వియోగానంతర సంయోగముల లోని విశేషములు కొన్ని 

సూచితము లయినవి. వానిని స్వరూవ పరిష్కార పురసృరముగా నిరూపించుట 

యుచితము. అట్టి సంయోగము నాలుగు విధములు. మితము సంకరము నంవ 

న్నము నమృద్దిమాన్ అని. ఇత్యాదివిశమము లింక నుండును. వీనినన్నిటిని 

కవులు నవానురాగ మాన (ప్రవాస కరుణముల యనంతరభావి సంభోగవిధానము 

లకు సంబంధింప “జేసి చూపుచున్నారు. సామాన్యముగా నిట్టి | పయోగరీతి కవుల 

కావ్యములందు గోచరించుచున్నది. 

నవానురాగమున (స్రీపురుషులు సాధ్యసయుతముగా నుపచారముల 

ననుసరింతురు. ఆ యుపచారములను మితముగ (పయోగింతురు. కావున వారి 

సంభోగ మది మితము. చాహో్యపచారము లంతగ నుండవు. అంతరసంభోగ 

మునె యనుసరింతురు. అదియు పరిమితము. మానానంతరసంభోగము నందు 

ఒకరి యుకరి వ్యలీకాదులను నాయికానాయకులు మజల మటల న్మరించుచునే 

యుందురు, ఛారి సంభోగము వ్యలీకాదిమి[శముగ నుండును. అనంకోచనముగ 
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నుండదు. ఆమె మానకృతము లయిన విశేవముల నాతడు మననున భావించు 

చునే భోగవ్యాపృతు డగును. ఆమెయు నాతని వ్యలీకములను భావించుచునే 
భోగానుభూతి ననుభవించును. భోగనమయమున గూడ వ్యలీకాదుల స్మరణ 

మున్న ందున నిది సంకీర్ణ ము. |పవాసానంతరము నందలి సంభోగమును సంపన్న 

మందురు. నాయికానాయకులు నంపన్నకాములు. ఇదివరలో న నేకవిధముల 

కామఫలమును సంభోగసుఖమును పూర్ణముగ ననుభవించిన 'వారు. ఏదేని కాఠ 

ణమున (పోషితులై పునస్సంగతు లయినపుడు పూర్యానుభూత కామనంపదల 

నన్నిటిని శతగుణితముల నొనరించుకొని సంభోగ మనుభవింతురు. కావున వారి 

సంభోగము సంపన్న భోగము. కరుణానంతర సంభోగము సమృద్ధము. నాయిక 

మరణించి (పత్ఫుక్తీ విత యయినప్పుడు, నాయకుడు మరణించి పత్యుజీవితు 
జు 0 

డయినప్పుడు నీది సంభవించును. మరణించిన పిమ్మట జీవించిన నాయికానాయ 

కులకు | పత్యుజ్లీవనమున వార్తాదు లుదయించును. ఇట్టి వార్తాదుల వలన వారి 
మై 0౫ 6 యె 

సంభోగము [వవృద్ద మగును. దీపనాతిళయములబభే దిపిత మగును. కావున నిద్రి 

సమృద్ద మయిన సంభోగము. 

వెమనస్యాదులు 

స్నేహో యత భయం తత్ర య। లేర్యా మదన స్తతః. 89 

వై మనన్యం వ్యలీకం చ స్నేవాతో భయతో భవేత్ 

ఈర్హ్యాయా మదనాచ్చాపి వి|పియం మనుురుద్భ వేతి . 89 

యన్ల్హాయతి మనస్తాపాదాతపమాన సన్యవక్ 

తదై పమనస్యం స్నేహా౭పి స్నేహాలంబనదో షతః, 90 

సరస వణసంభిన్నం రా|కతిజాగర౯కాల నం 

[ప్రియం [ప్రభాతే పళ్యంత్యా వై మనస్యం (పజాయళతి. 91 

రోషః స్వేదశ్చ కంపశ్చ ముఖే వైవర్థ్యమేవ చ 

మా(స్వా తః శోభనం సాధు గచ్చేతి వచనం భవేత్. 92 

శృంగారోపయు కము లగు వై మనస్యాదిభావములు కొన్ని కలవు. 

వాని |పతిపాదన మిచట నున్నది. స్నేవామున్న స్థలమున భయముండును, 

ఈర్ష్య యున్నచో మదనభావ ముండును. స్నేహమువలన భయమువలన 

వై మనస్యము వ్యలీకము జనించును. ఈర్ష్యవలన మదనభావమువలన వి ప్రియము 

మన్యువు జనించును. ఇందిచట వై_మనస్యరూవ మున్నది. తావమువలన మనస్సు 



క్రి00 భావ(పకాళనము 

మ్లాన మగును. వాడినట్లగును. లేత సస్యము కోమలసస్య మాతపమువలన మ్లూన 

మయిన విధమున పరితాపమున మనన్సు మాన మగును. ఇట్టు మ్లానమగుటయె 

వె మనన్యము. స్నేవా మున్నను స్నేవహోలంబము నందలి దోషముల వలన నిట్టి 

న్లూనత కలుగును. ఇట్టి వై మనస్య ముదయించును. (పియుడు పర స్త్రీసరస 

వణసంఖిన్ను డై అన్యవనిళా నఖకత దంతవతత సహితుడై రా తిజాగరణము 

వలన నలసుడై | పభాతసమయమున రాగా నాతని జూచుచున్న వనితకు చూచు 

కొలది వై మనస్య ముదయించును. రోషము స్వేదము కంపము ముఖమున 

వై వర్ష్యము నుదయించును. “నన్ను తాకకుము. బాగుగా 'జేసితివిశే! పొమ్ము" 

ఆను మాటలు నామె నుండి వెలువడును. ఇట్టి విధానము వై మనన్య నామమున 

ప్యృవవారింపదగి యుండును. 

అభీష్సితార్దానుత్ప త్తిః వ్యలీకమితి కథ్య లే 

ని జార్యమాణో౭౬పి పునః పునరాయాతి యో బలాత్. లె 

సంఘ ర్షాన్మత్స రా _త్తస్యా వ్యలీక ముపజాయ తె 
ర్క టీ 

నిధాయ వామం హృాదయే కరమన్యం విధూన్వతీ. 94 

త్వమివోస్వ ! వయం యామ ఇతి రోషా దృవీతి చ 

ఇచట వ్యలీకన్వరూప మున్నది. అత్యంత మిష్టమయిన యర ముద 

యింపక పోవుట వ్యలీకము అని వ్యవవారింప వలసి యున్నది. నాయిక నాయ 

కుని “రావలదు! రావలదు” అని మటల మణుల నివారణ మొనరించినను 

నాయకుడు బలాత్-బలిమిని పట్టుదలగా వచ్చినచో సంఘర్ష పడుట వలన వ్యలీ 

కము కలుగును. మత్సరము వలనను నామెకు వ్యలీక ముదయించును. వ్యలీ 

కాత్మక చి_త్తత_త్త్వముతో నున్న యామె యిట్లనును- “నీ విచట నేయుండుము 

మేమే పోయెదము. ఈ యిల్లు విడిచి నేనే దూరముగా నుందును. నీ విచట 

నీ సుఖానుసారమున నుండుము. అని రోషమున బబకును. ఇది రోవమున 

పలుకుట. తనకు గలిగిన డోషమును నూచించుటకు బబుకుట. ఇది వ్యలీకము. 

(పతి శుతారానిర్వవాణం యంత్తద్వి|పియముచ్య తే. 95 

యావజ్జ్టవమవాం దాసః త్వమేవ చ మమ (పియా 

ఇత్యుక్వ్వా యో౭న్యథా కుర్యాద్వి పియం త|త జాయతే. 96 
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రుదితం [కోధవాసితం దూతాది( న ణం ముప 

సబామ్బం నళిరఃకంపుం కృతం సాధ్వితి వక్తి చ, 97 

ఇచట విపియరూప మున్నది, (పయుడు తానాచరించెదనని (పియు 

రాలితో సాదరముగా పలికి యంగీకరించినవానిని నిర్వహింవ నందు వలన 

విిపియ ముదయించును. (పతి ళుతాన్ధాని “రవాణ మె వి పియము, (వియుడు 

నాయికాసమీపమ.న “యావజ్జీవము నేను నికు దాసుడను. జీవించి యున్నంత 

కాలము నీవు చేయు మనిన కార్యముల నళ్నటిని జేయుదును. నీ వెప్పుడు 

భోగారంభ మొనరింపు మనిన అప్పుడె సంభోగ మొనరింతుకు. నీవు రతాసక్త 

వయినచో నేనుసురతాసనక్తుడ నగుదును. ఇట్టునేను నీకు దాసుడను. నీవు 

మాతమే నాకు (పియురాలవు. నే నన్యల వై సమాస క్తుడను గాను నీవు 

నాకు జీవితము. నీవు నా కన్ను. నీవు నా వాదము. నీవు నా కన్నుల వెన్నెల, 

నీవు నా చేవోమృుతము” ఇత్యాది |పియశతములు పలికి పీయానురోధమున 

నుండి పలికిన విధమున నుండక అన్యథా యాచరించినచో నచట వి పియ ముద 

యించును. ఈ విపి యసమయమున నాయికరు రుదితము వెలువడును. [కోధ 

ముతో గూడుకొనిన 'వెలువలినవ్యు కలుగును. మాట్ మాటికి దూతాదులను 

పంపును. “బాగుగా చేసితివి. బాగుగా జేసితివి. పలికిన వనస్నాయు శెసితివి” అని 

యామె సబావృముగా నకిరఃకంపముగా పలుకును, ఇట్టది వి పియము. 

మాన్యావమానితా మన్ఫ్యురవబోధనిర్ధక్ళత్ 

సపత్నీరతిసంభో గే సౌభాగ్యం బహుళో వదన్. 98 

దృశ్యతే చ పతిర్యస్యాః శత మన్యుః | సజాయ తే 

శంకే బావ్పపూర్ణం కీ రళనాది &పత్యధః. 99 

వలయాది ముహుర్మాహోః పరివ _ర్హయతి |దుతం 

అభాషమాణా శయనే తూప్షీం శీఆ2. వకుంఠితా. 100 

ఏవం [పవృద్దమన్యూనాం (స్త్రీణాం భవతి వి (క్రియా 

ఇందు మన్యురూప మున్నది. మన్యువు కోపము. _మాన్యావమాన 

మొనరించుకోవము. ఇది యవబోధమును నిరోధించును. విజ్ఞానము కలుగ 

నీయదు. “నీ సవతులసె ననురాగముతో నున్నప్పుడు వారల సంభోో గించు 

నపుడు చక్కగా నుండును. బాగుగా నుండును. ఆనందముగా నుండును. 
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సౌభాగ్యము జాగుండును” అని వలుకు పతిని చుూ+డగా నారని మాటలు వినగా 

నా వనితకు మన్యువు జనించును. ఆశని సందేహించుకు. శంకించును. “నా రతి 

యితని కిష్టము కాదా ? చాగుండదా? నా సంభోగ మిష్టమ.కాదా ? ఆనంద 

మీయదా ? అని మననున శంకించి బాధపడి బాప్పపూన్హాతీ యై రళనాదికమును 

[కిందపడ విసరి నేల గొట్టును. చేతులందు బాహువు లందున్న వలయాధదులను 

వేగ వేగముగా మటల మటల ఎడ పెడ (తిప్పును. వలుకనే పలుకదు. శయన 

మున శయనించియు నూర.?నె శయనించును. మునుగు వేసికొని శయనించును. 

నంభోగమున కవకాశ మీయదు. ఇట్టు కోవమభివృద్ది పొందిన వనితలకు వికి 

యలు విరుద్ధ కియ లుదయించును. 

సాపరారే (పియే దృ సల'జై చ సళంకితే. 101 

సోవాలంభవచోభి స్తం ఈర్ష్యా రః ఖీదయేన్న ఎదు 

న నిష్షురం వచో [బూయాన్నాతి[కు ధ్యేత,_దాచన. 102 

న చాతిపరిహాసః స్యాత్సఖీభి స్తేన వా క్వచిత్ 

బాహ్బోన్నిశై 9: వచోభీ_న్తమాశ్చ ని'తేప మంథనై 8. 108 

(పతి బూయాదురస్థ్రేన పాణినా స్నిగ్గవీతితై 8 

నిఃశ్వానై ౩ సశిరఃకంవె 8 కటీవా నతయా౭పి చ. 104 

అపరాధై ర్మహీ లేఖా గణితై _సర్షనై రపి 

కామావరాధ మొనరించిన |పియుడు కంటికి కన్సడగా చూచి చూచి 

అజ్షాన్వితుడుగ కన్పించినచో శంకావ్యాకులుడుగ భాసించినచే సోపాలంభవచ 

వములతో నాతనిని మృదువుగా భేద పెట్టవలెను. ఈర్ద్యార్థవచనములతో బాధింప 

వలెను. దెప్పిపొడువు మాటలతో వేదన పెట్టవలెను. అంతియె కాని నిష్టుర 

వచనములు పలుక రాదు, ఎప్పుడు నధికముగా గోవము కలుగునట్లు వలుక రాదు. 

సఖియలతో గాని యాతనితో గాని యత్యంతము పరిహాసము పనికిరాదు. బాప్పు 

ములతో గూడిన మాటలతో నాత్మని కేపషము గల మంథరవ చనములతో నాతనితో 

మాటలాడవలయును. అన్ని మాటలందును తన సౌభాగ్యము తనతో రతి తనతో 

సంభోగముల వలని విశేషములు కల మాటలు పలుక వలెను. చేతిని వతః 

స్థలమున నుంచి పలుక దగును. ఈ పలుకులలో స్నిగ్గవీఓితము లుండుట 
ఆయావశ్యకము. శిరఃకంపములతో నుండు నిశ్వాసము లెపీషితములు. కటిభాగము 
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నందు వా స్తము నుంచి యయిన నిట్లైనరింప దగును. ఆతని యపరాధములను 

భూమియందు లేఖాగణితములచే నిరూపింవదగును, తర్జన మొనరింప వలెను, 

“నీతో మాటలాడను. నిన్ను తాకను. నన్ను తాకవలదు. నీ దగ్గరకు రాను". 
అనునట్టి వచనములతో జెదిరింప వలెను. కాని “జావిలోసడెదను. నదిలో పడుదును, 

అగ్నిలో దూకుదును. నా |పాణముల విడిచెదను.” అను నమంగలవచనముల 
బలుకరాదు. కోపాతిశయము కలిగినప్పుడు కలుగు మాట లీ విధముగ నిరూ 
పితము అయినవి. 

ఏభి రేవ రతిర్యూనోః భూయః స్యాద్భూయనసీ మీథః. 1056 

ఏవం [పణయరోన్నాళ్న భూయో భూయః నమాగమెః 
[వవృద్దో దిపనై ర్లీప్తః శృంగారః పుష్టి మళ్ళు తె. 106 

వె మనన్యాదయో భావాః శృంగారసోో్యప యోగినః 

(పయుంజతే చేదన్య| త్ర గాణ్యా లతణయా2౭.థవా, 107 

ఈ విధానములచే యువావస్టలో నున్న (| పేయసీీపియులకు మటిల 
రతి యభివృద్ది పొందును. పరస్పరము నానావిధముల వారి రతి వృద్ది పొందును, 

భూయో భూయః [పణయరోవములచె భూయాభూయః సమాగమములచే రతి 

యభివృద్ధి పొందును. |ప్రవృద్ద మయిన శృంగారము దీపనములచే దీ_ప్పమె పుష్టి 

పొందును. వై మనస్యాదిభావనులును శృంగారమునకు ఉపయోగించునవి 

యగును. వై మనస్యము వ్యలీకము విపియము మన్యువు అను నాలుగును 

శృంగారవృద్ది సంపాదకములు. అవి కలిగిన సమయమున విపయోగమున్నను 

దీపనములచే దీవనము పొంది విిపయోగానంతరము శృంగారము పరిపుష్ట 

మగును. గౌణీవృ _త్త్యనుసారమున లక్షణా మర్య్యాదాను సారమున నీ ఇవెమనస్యాది 

సమయనూ కులు [పయు కృముబు కావలకు. ఇబ్లివి వాద్యవృ_త్తరవలంబనమున 

స్పష్టముగా నుండక గాణిలక్షణానుసారమున నుండుట యుక్తము 

ఇందియార్ధవిషయముల నుఖరూపము 

యద్రై కతానుభూయంతే యుగపత్త త్తదిందియెః 

విషయాః నుఖరూవేణ పువ్యంతి హి తదా రతిమ్. 108 

శిరః పార్నో్యోన్నతం దృష్టిః కించిళ్సాచీశృతా భవేత్ 
తరనీ కర బేళసా శబ్దస్య | శవణే నృణామ్. 109 

జ ta అ 0౧ యు 

వాసో గండా [శితో నే ₹ కించిదాకుంచితాంచిశే 

ఉన్లైపళ్చ [భువోః కంపః స్పర్శే రోమాంచవి క్రియా, 19 
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[తిపకాకః కరో మూక్ష్ని చలనం కించిచాన నే 

ఆ కేకరా భవేద్భ షి. రూపాలోకనకర్భణి. {11 
అక౯/ లు 

ఉత్సుల్లా నాసికా కించిత్ న్మేళే కిమపి కుంచితే 

ఏకోచ్చా్యానళ్చ భవతి రసగంధసమాగమే. 112 

ఇం|దియార్థ శ్చ మనసా భావ్య'తె త్యనుభావితః 

ఇం|దియార్గ విషయములు నుఖరూపము లగుట యో [పఘట్టమున 

నిరూపిత మగును, (శతం దీయము ళబ్బమును, త్వగిం| దియము స్పర్శమును, 

చతురిం (దియము రూపమును, రననేం[దియము రసమును, |పాణేం[ దియము గంధ 

మును [గహించును. (కొ తాదిం దియములకు శబ్లాదులు విషయములు. ఆయా 

యిం|దియములకు విషయములుగా నుండునవి ఒకే స్థలమున నొకే సమయమున 

ననుభూతము లగునేెని యప్పుడవి సుఖరూపమున రతిపోవము సంపాదింవ గలవు. 

ఇం దియార్థ మనుభావితమైన మనసుచే. ఖావితము నగును. అట్టిమనస్సంబంధీ 

భావము ఇష్టానిష్ట మధ్యాత్మకముగా మండుట నిర్జీతము కానున్నది. అట్టి నిర్భయ 

మునకు పూర్వరంగముగా విమయానుభ వము తదభినయాత్మకము లయిన కతిప 

యాభినయము లిచట నిరూపితము అగు నన్నవని (పకృతవిషయ ప వేళశమున క్రై 

(గహింప వలసి యున్నది, 

పార్శ్భ్వ్యమున కున్నతముగా నున్న శిరస్సు. కొంచెము సాచికృత 

మయిన అడ్డముగా కూర్చిన దృష్టి, మానవుల ళబ్దము వినుటకై కర్ణ దెళగత 

మయిన తర్షని, కపోలా|శయమున హస్తము, కించిదాకుంచితవుల' అంచితము 

లయిన నేతములు, కనుబొమ్మల సముళ్రైషము, కంపము, స్పర్శ కలుగగా కలి 

గిన రోమాంచవికారము, శిరమున (తివతాకసా_స్తము, ఆననమున కించిచ్చలనము, 

రూపాలొకమునకై. యా కకరదృష్టి, ఉత్సుల్ల మగు నాసిక, కొంచెముగా 

కుంచితము లయిన నే|తముల్లు, రినగంధనమాగమమున నొక యుచ్చా్వాసనము 

అను పదునాలు గభినయవ్ శవము లివట నిర్షిషము అయినవి. ఇవి తత్తద్విష 

యానుభవమున గలుగు నఖిన=శముణ".  వివషయానుభవమున గలిగిన యభినయ 

ముల భావిలపగా నప్పటివారి మనః*స్థితి స్వరూపము గోచరించును. 

ఈ ('పసంగమున నె మనసుకు సంబంధించిన భావభేదముల నిరూప 

రాము (పస కము, 
క 
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మనోఖావములు 

మనస స్త్రివిధో భావః కథ్యతే పూర్వ సూరిభిః. 118 

ఇష్టో౭_నివ్షశ్చ మధ్య శృళ్యేవం (లేధా విభిద్యశే 

ణమ తు విషయే గా (ఆాహ్లాదనై 8 పులకోద్గమైః. |14 

మనోవహారాభి శ్చేష్టాభిరిష్టం భావం వినిర్ది శేత్ 

అని'స్లే విష యే తత నాసా|గాం దిశకూణనమ్, 115 

శిరసళ్చ పరానృత్తిర పదానం చ చముషః 
గాత_స్తంభో జుగుప్పా చ భావే౭ ని సే భవంతి హి. 116 

న సౌముఖ్యం న వై ముఖ్యం నాతివార్లో న కుత్సనం 

మాధ్యస్థ్య మనసో హ్యావం మధ్యసే విషయే భవేత్. 117 

మననునకు మూడు విధములగు స్వభావము లిట్టి పట్టుల నుండునని 
పూర్వునూరు లంగీకరించిరి, ఇష్టము, అనిష్టము, మధ్యము అని |తిధావిభాగము 

కలదు. ఇష్టవిషమయము నందు చేవాము నాహ్లాదపెట్టు పులకోద్గమములతో, 

మనోవారములగు చేష్టావిశేషములతో నిష్టళెతమును నిస్హైశింప వలెను. అనిష్ట 

విషయమునందు నాసా[గాంచితకూణనము ముక్కు చివరముడి వేయుట, శిరమునకు 

పరావృ త్తి దృష్టి పసారము లేకుండుట, గా|త_స్హంభము, జుగువ్స యనునవి 

యనిష్టభావ మున నుండును. మధ్యస్థమయిన విషయమున మనసునకుగల 

మాధ్యస్థ ము విధముగ నుండును-సౌముఖ్య ముండదు. వై_ ముఖ్యము నుండదు. 

ఆతివార్ష ముండదు. కుత్సనము నుండదు. ఇది మనోమాధ్యస్థ్యము. 

కథితా యే త్వభినయా విషయానుభ వాత్ళకాః 

'తే౭పి దూర సమీవన నూమ్మవ్యవహిళాత్మనా. 118 
@ 

పృథక్టి కాస్త కదా స్యుః కదా చిత్చ్యుః సముచ్చి తాః 

ఇట్లు నిరూపితము లయిన విషయానుభవాత్శకము లగు నభినయము 

లన్నియు నొకప్పుజే కలుగుట యున్నది. ఇందు కొంత వివేకము కలదు. దూర 

గతములుగా నమీపగతములుగా నూత్మవ్యవహితములుగా నుండుట యున్నది. 

ఇట్టివిధమున నుండు నివి పృథక్తిశము లయినచో వేరువేరుగా నుండుచో నుండు 

రీతి 'యెకటి యున్నది. అన్నియు నొకే సనుయమున సముచ్చితము లగుట 
B (39) 
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యను స్థితియు నున్నది. వేరు వేరుగా నొకప్పుడును సముచ్చితముగా నొకప్పుడు 
నుండు నని భావము (గహింప దగును. 

మాన చేష్టలు 

[పియావరా ధే యాః కాళ్చిదవస్థాః కథితా అపి. 11' 

బిశవః కథ్యతే తాసాం క ల్పవల్యనుసారత;ః 

యూనోనస్తు రక్రయోర్మానవిరపా గో తవై కృతే. 120 

వివేప్టనం _పియస్ప శే నిర్భ ర్తృన మభావణమ్ 

శయ్యాంతే చ పరాక్ళయా్య 'స్వేదో గరద్గదభామణమ్. 121 

ఏతే (పాయేణ భావా; న్యుర్భోగాం కే (శేవ్షయోపి.తాం 

(పియాపఠాధవిమయమున గొన్ని యువతులయ వస్థలు నిరూపితము 

లయినవి. అయినను వాని విషయమున గొంత విశేష మున్నది. ఆ విశేషము 

నిచట కల్చవల్సీ | గంఛానుసారమున నిరూపింతుము. 

రాగర క్తు లయిన సయసీపియులకు మానాత్మక _ విరహమున 

గో తస్టలనరూప మగు వికియ యుదయింవగా వి వేష్టనము-| పక్క-ైై పొరలుట 
కీ ర ue 

దొరలుట లుండును. అప్పుడు దగ్గరనున్న (పియుడు స్పృకశించినచే నిర్భ_ర్త్సన 
ముండును. సంభాషింపక బోనుటయు నుండును. శయా్యాంతమున పరాక్ళయ్య- 

వెనుదిరిగి పరుండుటయు నుండును. స్వేద ముదయించును. గద్గ్దదభావణ 

ముండును. [శేష్టవని తలకు భోగళయ్య వై నిట్టి భావములు సామాన్యముగా 

గలుగు చుండ్లును.. ఇట్టి వన్నీయు మానవిగవహామున గలుగు విక్రయలని 

గుర్తింపవలిను,. 

అ వాజుఖమవస్థానం నిశ్వాసో బాస్పు మోచనమ్. 129 
@ 

విలోకనం చ సఖ్యాచేః సాధు సాధ్వితి భావణం 

సవం భావాః స్యుః స్వప్నాపరాధే గో(తవైకృశే. 128 

తవియు మానవిరహసమయము నందలి |శేప్షవనిశా వికియలు. ఇందలి 

పియాపరాధము గో[తవై కృతముతో నున్న ఉత్స్యప్నావరాధము. ఆతడు 

(పక్కనే పరవశుడై పరుంఢియు కలవరింతలో నన్యవనిళా నామోచ్చారణ మొన 

.9పగా భోగానంతరము సుఖక్భతి భావనానంద మనుభవించు వనిత ఉత్స్వప్శా 
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యితము విని ఆవాజ్బుఖముగా నుండును. నిశ్వసించును. వావృములు వీడు 

చును. నఖ్యాదులను విలోకించును. సాధు! సాధు! బాగు! జాగు! అని 

పలుకును. ఆట్టి భావము లీ యపరాధమున నుండును. 

మానవియోగము నందలి న్వప్నాపలాధసమయమున నింకను మనో 

వారము లగు భావవి క్రియలు కలవు. వాని నిట్లు గుర్తించునది. 

ఉత్హానం శయనాద్దూరశయనం చ వి వెష్టనం 

అపాంగవిగలద్భాష్పమ_న్తః న్తంభితరోదనమ్. 124 

ఏతే విశవతః న్వప్నాపరాభే స్యుర్మనోవారాః 

ఏవం మానవియోగే స్యుః వ 12లి 

శయ్య్యనుంచి లేచుట దూరముగా శయనించుట వి వెష్టనము అపాంగ 

ముల నుండి బావృములను జార్చుట లోలోపలనే రోదనము _న్తంభింప జేయుట 

అను నిట్టివి విశషముగ మనోవారవికారములు 

వ = [వవాసవిర హె పునః 

ఆకస్నిక తు హృత్మ్క9పో మూర్భా సంజ్ఞా [భమః స్ట్రతిః. 128 

తద న్వేషణచింతా చ తత్స థాశావిలోకనం 

విర హె సంభ మోళ్లే తు విషయాపరినిశ్చయః. 127 

చె వికే కార్భర్ణనంతప దేవతార్చన జాగరాః 

వై వర్ష మంగ దాహళ్చ (పలాపో౬ [క్రువినిర్షమః. 126 

అకస్మిక వియో గే స్యుక్వికారా కై ఎవమాదయః 

విరహే బుద్ధిపూ ర్వే తు జాడ్యని ర్వేదదిన తాః. 1:9 

చె_వర్గ్య కార్భ్య మాలిన్య సంతావ జ్వర మూర్భనాః 

వ్యాధ్యున్మాదనిబూదాళ్చ శావే2_ చ్యుశే చ కీర్తి తాః. 180 

విరవాము మానక్ళతము [పవాసకృతము. ఆకస్మిక విరవాము సం|భ 

మోత్తవిరవాము దై వికవిరవాము బుద్దిపూర్వకవిరవాము శాపక్ళ తవిరవాము నని 

యిచట విరవా భేదము లున్నవి. (వవాసవిరహూ మాకసి శ్రకవిరవాము లందు 

వ్యోత్మంపము మూర్చ సంజ్ఞ మటిల [భమ సతి కలుగును. (వియు నన్వేషింప 

వలె నను చింత యుదయించును. ఆతని మార్గదిశావిభోకన ముండును. సం|భమ 
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జన్య మయిన విరవామున విషయనిశ్చయము లేకపోవుట యుండును. దైవిక 

విరవాము నందు కార్భ్యము సంతాపము దేవతార్చనము జాగరము వై వర్ష్యము 

అంగదాపాము (పలాపము బామ్వ్నోదయము "మొదలగునవి కలుగును. ఆకస్మిక 

వియోగము నందును నిట్టివికారము లుండును. బుద్దిపూర్వకవిరవాములొ 

జాడ్యము నిర్వేదము దీనత కలుగును. వై వర్ష్యము కార్శ్యము మాలిన్యము 

సంతాపము జ్వరము మూర్చ కలుగును. వ్యాధ్యున్భాదవిబూదములు కలుగున్ము 

శాపకృత మయిన విరహము నందు నివి యుదయించును. ఆ యా విరవాము 

లలో _శేష్టవనితలకు గలుగు వికారము లీ విధముగా నుండును. మధ్యమవనితల 

క్రీ చెస్పబోవు విధమున నుండును. 

మధ్యమానాం తు నారీణామీరారరో మో తరం వచః 

సోపాలంభం చ వరుషం మానాదిను విభావ్య తె. 181 

అధమానాం తు నారీణాం కేశాకర్ష ఇతాడనం 

బంధనం పరువం వాక్యం [పాయః సర్వ|త దృశ్యతే. 182 

ఆస్వవస్థాను కథితా యే యే భావాః పృథక్పృథక్ 

అయోగవిరవానై ్యశే కథ్యతే భావకోవిదై ః. 188 

మధ్యమవని తలు (పియు డొనరించిన యి్ల కామాపరాధ సమయము 

లలో నీర్హ్యాబహులముగా రోషో త్తరముగా మాటలు పల. కుదురు. దెప్పిపొడుపు 
మాటలు పలుకుదురు. పరుషముగా పలుకుదురు. మానాది నర్వవిలహము లందును 

వారిట్టి రీతినె యవలంబింతురు. అధమవనితలకు వేరొక వికియ యున్నది. జుట్టు 

పీకికొందురు. వానిజుట్టు లాగుదుకు. చాదు కొందురు. వానిని కొట్టుదురు. 

సామాన్యముగా నిట్టి రతు లంతట కన్చించు చున్నవి. ఇట్టి వికియావిశేషము 

లను గుర్తించి యు_త్త్రమామధ్యమాధమా స్వరూపము నిళ్చయించునది. ఈ 

యవస్టలలో వేరువేరుగా నిరూపితము అయిన భావములు అ ₹మోగవిరవామునకును 
సంబంధించి యుండునని భావకోవిదు లందురు. 

ఏవం విభావ్య బధ్నంతు |పబంధాన్ కవిపుంగవాః 

అన్యథా యది వై రస్యం జనయంతి మనీషిణామ్. 184 

ఇంతగా నీ భావశ్ళంగారము నిరూపించుట యంతయు కవుల కుప 

దేశాత్మకము. శృంగారభావనిరూపణమున కవు లత్యంతను సొవధానులుగా నుండ 
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వలెను. ఇందు స్వచ్చత యావళ్యకము. ఎట్టివారి కెట్టి వి కియలుకూర్పదగునో 

చకుగా సమీతంపవలెను. |ప్రాచీనము అయిన మవోకవుల (గంథములను 

పరిశీలించి యీ వికియా[వ్యకియ నిరూపిత మయినది. వీనినన్నిటిని సవి 

శవముగా భానించీ కవిపుంగవులు (పబంధములను బంధింపవలసియున్నది. 

ఈ నిరూపితముల యాధారమున వారును స్వయముగా సమీతించి కావ్యబంధము 

లను కూర్చవ లెగు శృంగార ఖావని రూపణము నందలి యస్వచ్చత యల్పమయినను 

సవాదయుల కుద్వెగ ముళ్చాదించును. ఈ యంళ మిందు ముఖ్యముగ నిట్లు 

సూచిత మయినది. 

అన్య థా యది వ్లైరన్యం జనయంతి మనీషిణామ్ 

ఈ నిరూపించిన విషయముల నన్నిటినిసావధానముగ సంభావించి 

కవిపుంగవులు కాన్యబంధముల కూర్చుక పోయినచో కవులు తమ కావ్యము లందు 

రసో_త్తరము లయిన భావశ్చంగారరీతులను నింబంధింపక పోయినచో కావ్యా 

భాసము లనదగిన యట్టి కావ్యములు మనీపామవానీయులకు వై_రన్య ముత్చా 

దింప గలవు. కొన్ని కావ్యములలో వి[క్రియావికియ లున్నవని తని్నిదర్శనమున 

నీ (ప్మకియను విడనాడ రాదు, 

రనము - వాక్యార్థము 

ఇంతగా నిట్లు నిరూపితము లయన రసములకు వాక్యార్థ త్వాదిక 

మున్న దనుట (పతిపాాద్యము. కొవ్యరసములకు గల పరస్సరనంబంధము వివేచ 

నీయము. 

ఏవము_క్షస్వ రూపాణాం రసానామర్హత_త్వతః 

వాక్యార్గ తా వ్యంగ్యతా కథ్యతే శా(స్త్రవర్త శ్రనా. 128 

రోసవంతి హి కావాంని సాలంకారాణి కానిచిత్ 

ఏశేనైవ పయోగేణ నిర్వ _ర్హరంతే మహాకచేః, 15" 

యథా గంగాదినలిలం నానారూపర సాత్మకం 

ఆత్మభావం న యేదంతః ప్రవిష్టం లవణారరః. 188 

భావో భావాంత రాణ్యాత్మభావం స్థాయీ తథా నయేత్ 

వేధకై ః స్వేతరేషాం చ భావైః న్వ్వైరతిరసృతః. 189 

యావ తృబంధానువృ త్తః స్థాయీ రత్యాదిరుచ్య తే 
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ఇట్టి స్వరూపసంప త్రీ కల రసములకు కావ్యమున వాక్యార్గ శ యున్నది. 

వ్యంగ్యత యున్నది. ఇట యీ విషయమును అర్ధత తా వినుసారముగా శాస్త్ర 

మార్గమున నిరూపింతుము. ఈ నిరూప్యమాణ మంళయు ఇా న్రుతత్వానుసారి. 

ఇంతవటకు చెప్పిన దంతయు లొ కధర్మానుసారి. కేవల లోకధ ర్యానునరణమున 

నిబంధనము కావ్యములకు సౌష్టవము నీయ జాలదు. రసములకు కావ్యమున 

చొళ్యార్థత యున్నది. పదముల సమూవాము వాక్యము, పదార్థముల సముదో 

యము వాక్యార్థము, విభావాదు లన్నియు పదార్ధాత్మకములు. రసము వాక్యా 

'ర్థాత్మకము. రసములు కావ్యమున వ్యంగ్యములు. లత్యుములు కావు. వాచ్య 

ములు కాపు. రసములకు చాక్యార్థత యున్నదని నిరూపితము కాగలదు. 

రసవత్కావ్యములు కలవు. సాలంకార సరసకావ్యముము కలవు. అట్ట 

వన్నియు మవోకవి యొక్క- యేకప్రయోగముననె నిర్వర్య్యమానములు కాగ 

లవు. రసనిబంధ నై కహృదయుడగు కవి యేక పయత్నముననె సకలము నిర్వహింప 

గలడు. రననిబంధనమునకగు యత్నముననె నర్వనిబంధనము సుసాధమగును. 

ఇందీనిదర్శనము భావనీయము. లవణాకరమగు మహోనము[దము, నానారూప 

రసాత్మక మయినగంగాదిసలిల మంతః| పవిష్టము కాగా నాత్మభావమునె యా 

గంగాసలిలమున కాపాదించును. ఆప్పు డంతః|పవిష్టజలము స్వీయమాధుర్యము 

రూపరసములనువిడనాడి సము దరూపరసములనే పొందును, అక్ష ప్థాయిభావ 

పీషయమున పర్యాలోచన మొనరించునది. కావ్యము నందలి స్థాయిభావము 

సము దము. ఇతరభావములు గంగాదిసలిలములు. స్టాయిభావము భావాంతర 

ములకు ఆత్మభావము నే కలుగ జేయును. స్థాయి సజాతీయ భావములచే నతిర 

సత మగును. వేధకములగు నితరభావములచేగాని సీంరుఖా వములశేగాని సాయి 

యతిరస్థ్భత మె యగును, రత్యాదికము వేబంధవర్యవసా నపర్యంత మను 

వృతమె స్థాయి యగును. అది యితరభావముల కన్నిటి కాత్శభావము సంపా 

దించును. ఇట్టి స్థాయి నిబంధన |పవృత్తు డగు మవహోకవి స్థాయిని బంధన 

మున కగు నేక(పయోగముననె సర్వము నిర్వహించును. సర్వము స్థాయిపర్యవ 

సానము పొందును. కావున రసము వాక్యార్గము. 

రసద్వయనమా వేశము 
పకస్మి[నసయో ర్వాక్యే ముకృశకే కులకాదిషు. 140 

ద్వయోరుపనిపాళేఒన్యః |ప్రధానమితరో గుణః 
ద్వయో స్తుల్యవదుత్సత్తౌ సంసర్షాలంకృతిస్తు సా. 141 
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కాకా విశేషణేనాథ విభాబాదిబలేన వా 

[(పాబల్యం యస్య దృ శ్యేత తస్య (పాధాన్యమివ్య తే 142 

య తకాకువిశేపో౭పి న స్యా త్తద్భృష్టమేవ హి 

తుల్యవద్భావయుగల పతీతిర్య| త దృశ్యతే, 148 

శెషరూపేణ తద్వా క్యే నాక్యద్విత్వస్య దర్శనాత్ 

రస భేద (పతితిన్తు యది స్యాద్దుణ ఏవ సః. 144 

ఒకస్థలమున రనద్వయ నమావేశ మున్నప్పుడు భావింపవలసిన విధాన 

మిచట నిర్దిష్ట మగును. పకశాక్యమున నొక ము క్రమున కులకాదులలో రెండు 

రసముల సమావేశ ననిపాశ మున్నప్పుడు ఏ రసమును వాక్యార్థముగా భావింప 

వలెను * రెండు రసములను వాక్యార్థ ములు గా భావించుట యువసన్నము కాదు 

కదా! ఒక వాక్యమున వాక్యార్థ మొకటియే యుండును, అట్లు కానిచో 

నైకార్ట్యభంగము నాటిల్లును. అది దోషము. కావున రసద్వయసమా వేశమున 

నెటు భావింపవలసి యుండునో యిం దున్నది. రసద్యయ సమా వేళ మున్న ప 

డొకరసము |పధాన మగును, అన్యరస మ|పధాన మగును, (పబంధ (ప కాతం 

మగునది యుపనంవోర పర్య వసాన మగునది (సముభఖాన్వాద్యమాన మగునది 

చమతాారక మగునది (పధానరస మగునని, యిశరము గుణభావము పెందునని 

పూర్వము నూచిత మరునది. ఆ రీతి నిచట సృరింప వలెను. నిరూపితము 

లయిన రెండు రసముణును తుల్యరూవనుగా నవభాసించు నేని గుణ పథాన భావము 

అంగాం గిభావము |పతిభాసీం"దు గావున సంసరాలంకార మగును. రసములకు 

(పధానత భాసిరిపదు గావున రనవ్యవవోరము కలుగదు. ఆ రెండు రనములు 

సంసర్గము కలవయినందున సంనగ్గాలంకార మగుటయే యు కము. ఇట్టి స్థలమున 

రసేతరము వాక్యార్థీభావము పొంది యుండునని |గావ్యాము. 

ఒక రసము [పధాన్యము కాగా దాని వాధాన్య నిమిత్తము నిట్లు 

భావింపజనును. కాకువుచే గాని, విశేవణమున గాని, విభావాదులబలమున 

గాని యే రసమునకు (పాధాన్యము గోచరించునో యచట నా రనమునకు 

(పాధాన్య  మున్నదనుట యధీష్టము. కాకువిశేషమేని లేకున్నచో నా 

వాక్యము దుష్టమె యగును. తుల్యవద్య్భావము కలరండు రసముల (పతీతి 

యున్నస్థలమున శ్లేషరూసమున వాక్యద్వంయము భాసించును. రసఖేద (పతతి 
కలుగును, వాక్యద్వయ భావమున రస భేద పతితి యచట గుణమె యగును. 
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ఈ విషయస్వరూప వి స్టరమును ధ్వన్యాలోకము స్వశయోద్యోతమున “ఉప్తో 
సాస్తావలగ్నః” యను ళ్ళొకసమీజూ వపంగమున జూడదగును. ఆనందవర్ధనుని 
ధ్వన్యాలోకానుసారముననె శారదాతనయు డిట్లు |పతిపాదించెను. ఈ యధి 
కారమున నె స్టలాంతరమున నీ విషయము విశద మగును. 

శతసములకు వాక్యార్గ త నూచిత మయినది. నిర్వేదస్థాయిక మయిన 

శాంతరసమునకును వాక్యార్థత కలదా? ఈ యంశమున నీ భిషయభివేక మావ 

శ్యకము. 

శాంతము _ వాక్యార్థము 

నిర్వేదా చేరతా దూప్యాదస్థాయీ స్వదశే కథం 
వై రస్యాయెవ తతో్పోమః తేనాష్టో స్థాయినో మతా... 148 

(పకాశానందచిదూపాం రసతాం (పతిపద్య తే 

[పకృమ్యమాణో యో భావః న స్ట్థాయీతి నిగద్యశే. | శ్తీథ 

నిర్వేదాదులకు స్థాయితా సంపాదకముగు ధర్మము లేదు. అందువలన 

నిశ్వేదాదులు స్థాయిభావములుకావు. ఇక నిర్వేచాదిక మెట్లాస్వాద్యమగును | 

కావున ని ర్వేదాదికమునకు విభావాదులచే పోవము సంపాదించుట వై రస్యమున కే 

యగును, తపో్పషము వ్యర్థము. లావున స్లాం::భానము "'లనిమిది నూ తమె 

యనుట స్వారసికము. విభావాదులచే సక శ్రాతికయము పొందిన భావము (పకాశా 

నంద చిదూప మగు రనత్వమును పొందునేలి స్టారు భావ మగువనీ నిగదిత 

మయినది అనీ యిచటి ఖావాస్ధ ము, ఇందలి చె కారిక దకళరూసకమున 

న్నది, ధనికు డవలోక వ్యాఖ్యాన మున దీని భావము విశదేకరించెను. విరుద్దావి 

రుద్దభా వములచే విచ్చిన్నము కారుండుకు స్రాయిభావరూ' ము. ఇట్ట తా దూ 

ప్యము స్థాయితాపాదక సంపత్తి నిర్వేడమునకులేదు.  విరుద్ధావిరుద్దా విచ్శేదిత్వము 

నిర్వేదమునకు లేదు, నిర్వేదము స్థాయి కాదు. కావుననే చింతాదిస్వస్వ వ్యభిచారి 

భావములచే సంఘటిత మయినను వై రస్యమునే యాపాదించును. నిక్వేదము 

స్థాయి కానందున రసము కాదు. (సకాశానందమయ రసరూపత్వమును నిక్వేదము 

నకు సంభవింపదు. కావుననె వాక్యార్ధత శాంతరసమునకు సిద్దింపదు. 

కావో్యపా త్మైర్విభావాదిభా వై * సముపబ్బృంహితః 
స్థాయీ రసాత్మతాం యాత్హు వొ గ్యార్గతామియ" త్ 147 

వాచ్యా [పకరణాదిభ్యో బుదిస్ట్రా వా కియా యథా 

వాక్యార్థః కార కై ర్యుక్తా స్థాయీ భావన్తథేత రై. 148 
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శబ్ద్ోపా_త్త| కియా జ్ఞాతా౭ధవా [పకరణాదిభిః 

కారళాది విశి ప్టైవ యథా వాక్యార్గ తామియాత్ 149 

తథా విభావానుభావసా _త్హ్వికవ్యభిచారిఖి: 

సాయీ విశిష్ట కాచ్యాదివాక్యార్థో భవతి స్ఫుటమ్. 150 

తేన రత్యాది శభానామ|[పయో?౭.పి కు[తచిత్ 

రసభావ।వతీతిస్తు త త్రద్వాకే్యేషు నేత్స్యతి. 151 

సంబంధో రనకావ్యా దే_సద్వాక్యార్గ తయా భవేత్ 

కావ్యం సామాజికో ద్దేశ పవృ త్తమితి య త్రతః. 1ర్లి 

తత ర్యరసమేవాస్య వాక్యార్థ మివ మన్యతే 

కావ్యాదిబంధబద్దన్య రనస్య సాయినో౬పి చ. 158 
ధి థి 

వాక్యార్థత్వం చ శబ్దార్భ నంబంధాతవగమ్య తే 

రసము వాక్యార్థ మగుట సోపప త్తికముగా నిచట నిరూపిత మగును 

కావ్యమున నుపా తము అయిన విభావాదులచే సముపబ్బంహితమగు సాయి 

భావము రసాత్మతను వొందినదై కావ్యమున వాక్య్యార్థతను పొందును. 

వాచ్యమగు (కియ కాని పకరణా దుల వలన బుద్దిస్టమగు |కియకాని కారకము 

లతో గూడిన దై వాక్యార్గ మగుచున్నది. కొన్ని లౌకిక వాక్యములలో క్రియను 

బోధించు శబ్దము స్పష్టముగా నుండును. “గోవునుతెమ్ము”- ఇందు తెమ్ము 

క్రియ స్పష్టముగా నున్నది. కొన్ని వాక్యములలో |క్రియ శబ్దోపా త్తముగా 
నుండదు. “ద్వారము ద్వారము” అను స్థలమున [కియాళబ్లము లేదు; [వకరణా 

దుల వలన [క్రియ “మూయుము బుద్దిస్ట మగును. ఇట్లు క్రియ కారకాన్వితమె 

వాక్యార్థ మగుచున్నది. అశ్లే స్థాయిఖావము విభావాదులతో గూడుకొని 

వాక్యార్థ మగును. ఇట్టి భావముకల “వాచా [పకరణాదిభ్య" ఆను కారిక 

దశరూపకమున నున్నది. తద్భావము “శబ్లోపా త్త కియా” కారికలో నిరూ 

పితము. శబ్దోోపా_త్ర మయిన [కియకారకాదివిశిష్టమె వాక్యార్గత్వము పొందు నట్లు 
య — 66... Dp య 

పకరణాదుల వలన పరిజాత మయిన క్రియ కారకాదివిశిష మె వాకా రత్యము (౨ క్ష ప్రియ లీ 
పొందునట్టు స్థాయిభావ మురా_త మయిన ననుపా_త్తమయినను విభా వానుభావ 

సాత్త్విక వ్యభిచారిభావములతో గూడుకొనినదై కావ్యాదులలో వాక్యార్థ 

B (40) 
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త్వము పొందుచున్నది. కావున ర త్యాదిళబ్దములకు కొ న్నిస్టలములందు (పయో 

గము లేకున్నను ఆ యా వాక్యములలో రసభావపతీతి సిద్దము కాగలదు. 

కావ్య వాక్యార్థ రూపముగా కావ్యరసనంబంధమును నిశ్చృయింప వలెను 
కావ్యము సామాజికుల నుద్దేశించియె |పవృ_త్త మయినది కదా! సామాజికు అం 

దపభాసించు రసము కావ్య వాక్యార్థ మనీ యభిజులు తలచు చున్నారు. కావ్యాది 
థి వ్ 

బంధములలో నిబద్ద మయిన రసమునకు స్థాయిభావమునకు కల వాక్యార్గత్వము 

శచ్లార్థ సంబంధము వలన గోచరించును. కావ్యరసములకు సంబంధించిన విధమున 

వాక్య తదర్గసంబంధాదులు కలవు. వాని నిరూపణమున రసవాక్యార్థత కావ్య 

రససంబంధము విశదము కా గలదు. 

అగ ఆం | సంబంధో ద్వాదశవిధః స్మృతః శద్దార్లయోర్చుధై 8. 154 

ద్వొాదశధా సంబంధః శబ్ద స్యార్ధన్య యః న సాహిత్యం 

(తిస్కంధ; స చతుర్శి స్తనుఖిః స్యాచ్చతుళ్చృతుర్భిళ్చ. 125 

వృ త్తిర్వివణూ తాత్పర్య పవిభాగావిహోది తె 

తతో వ్య సే ఖా సామర్థ్యాన్వయా శై కార్ల భావనా. 156 

దోవషవోనం గుణాదానం తథాలంకారయోగితా 

రసావీయాగ ఇల్యతే సంబంధాః కథితా బుధై 8. 157 

కావ్యము నందలి శ శ్రార్ధముల సంబంధము పం డెండు విధముల 

నుండునని బుధులు స్పరించిరి. శద్ద మున కర్గమునకు గల ద్వాదళవిధ సంబంధము 

సాహిత్యమున బరగును. ఈ శబ్దార్లముల సంబంధము నాలుగు నాలుగుగా 

నున్న నాలుగు తనువులతో (తిస్కంధముగా నుండును. ఆ ద్వాదశనంబంధముల 

నామము లీ విధముగా నున్నవి- 

అనునాలుగు. 

2. ద్వితీయస్కంధము:- వ్య పేక, సామర్థ్యము, అన్వయము, ఏకార్థ 

భానన-_ఆనునవి నాలుగు. 

ఫ్ర, తృతీయస్క-ంధము:- దోషహోనము, గుళాదానము, అలంకార 

యోగిత, రసావియోగము--అను నాలుగు గలవు. 



షష్టాధిశారము 815. 

ఇట్లే సంబంధము లున్నవని బుధుల కథనము. ఇటుమై వీని 

స్వరూప వివేచనము నష్ట మగును. ఎపి 
వృత్తి స్తి)ధా పదాశ్రేషు పదానాముచ్య తే బుధై 8 

పకేధా లతలణా గాణ త్యతాసొం రూపము చ్య శే. 158 

శబ్లశ కి పరామర్శ్భా త్తదాా్యపా రాత్మికా బుధై_ 8 

అఖిధేయే (పవృ త్తిర్యా సా వృ త్తిరభిధోచ్యతే. 159 

అభి ధేయావినాభూత పఠీతిర్ణ తణో చ్యతే 

ఇ మో విదగ్గవ [కో కి జీవితం వృ తిరిష్య తె. 160 
ర. 6 — 0 pen) 

[కోళంతి మంచా ఇత్వాద్గొ సా వృషత్తికవగమ్య తే 

లక్ష మాణగ్నుణెరోగాద్వ్ట్భ శెరిష్టా తు గొణతా., 161 

స సింహో గోనదతో ౬యమిళ్యావావవగమ్య లే 

రూఢ్యా య తాసదర్భా౬పి లే శబ్దో నివెశితః. 162 

స ముఖ్య _స్త్మత తత్సామ్యాధాణో2న్యత స్టలదతి? 

ఆసాం స్వరూపం వజ్యామః పరస్తాచ్చ సవి_న్తరమ 169 

పదములకు పదార్థము లందలి వృ _త్రిమూడు విధములు. అభిధ లక్షణ 

గాణి యని. వీని స్వరూపము చెస్చదుము. అభిధెయము నందు (ప్రవర్తించు 

నధిధానము వృ క్తి త్రయమున (పవ ర్రించును. జాక్ ంయయె వృత్తు లభిధాదుల్ము 

సాశాదవ్యవహిశతార్థమును బోధించునది ముఖ్యవృ త్తి. ఇదియే అభిధావృ త్తి. 

శబ్రళ క్తిపరామర్శమున అభిథేయము నందు శబ్దమునకుగల వ్యాపా రాత్మక 

మయిన (పవృ త్తి యుధిధ యగును. 

స్వార్థావినాభూతమగు నర్జాంతరము నువలక్షింప జేయునది లతణా 

దీనినే యఖిథయావి వాభూత [పతీతి యందురు. అవినాభూత మనుట స "బంధ 

మాతమె. కాని నాంతరీయక మకుట కాదు. నాంతరీయక మగుచో లవణ 

యక -ర లేదు. స్వార్ధముతో సంబంధించి యుండు నర్జాంతరమును చెశియ 

చేయునది లక్షణ యగునని భావము. ఈ లక్షణ విదగ్గవ క్రో కి జీవితరూప 

మగు వృత్తి యని యందురు. ““మంచాః |క్రోశంతి” అనునది లత్షణోదావా 

రణము. ఇత్యాద్యుదావారణములలో లక్షణావ్భ త్తి గోచరించును. వుంచాః డా 



§16 భావ [పకాశనము 

గడమంచెలు, [కోళంతి == కేకలు వేయుచున్నవి. ఇవట నచేతనములగు మంచె 

అకు చేతనధర్మ మగు (కోళన ముపవన్నము కాదు. కావున మంచగతులగు 

మానవు లుపలకితు లగుచున్నారు. కావున లక్షణ సంగత మగును. 

లక్యుమాణ గుణములతో సంబంధ మున్నందున వృత్తికి గాణత 

కలుగును. గాణివృ_త్తి యగును, “సింహో డేవదత్తః” మొదలగు వానిలో 

గాణీవృ త్రిగోచరించును. దేవదత్తుడు నీంహము కాదు. అయినను సిం వాళద్ద 

(ప్రయోగము. సింవాగత వరాాకమాది సదృశపరా[కమాదిగుణములు కలవా 

డనునర్థ ము లభించును. ఇందు గుణములసంబఠధ మున్నందున గాణవృ తి 

యలునది. అర్థము గల శబ్దము కూడ శబ్దమును లోక పసిద్దిచె నొక యర్ధమున 

నివేశిత మగును, ఆది ముఖ్యార్థము.  తత్సామ్యమున నితరస్థల మున |పయు 

కము కాగా గౌణ మయినది. గుణసంబంధమున గణము. గాణ మగునది 

స్టలద్గతి యందురు. స్టలత్ | పచ్యుతమగు గతికలది స్థలద్గతి. _ సింహళశద్దము 

సింవోర్డమున స్థలద్గతియొ 'దేవదత్తార్ధము బోధించినది. 

ఈ యభిధాదుల స్వరూపమును ఈ యధికారము నందే యనంతర 

భాగమున నిరూపింతుము. ఉపకమములో రూపసము ల్రైఖనమె యావళ్యక 

మయునంచున నీంత మా(తమె యిచట నిరూపితము. 

శక్షార్గ యో సృమ న్యూూనాధికతా భేదత((స్త్రిధా 

|| వివణూసాతు సంద క్కి కవిభిస్తు నియమ్య తే. 164 

క్వచిదగ్గన్య విసారః క్వచిచ్చబ్దన్య వి సరః 
ఠి జాని అ అటో 

తులాధృతమివై కత సామ్యం శబ్లార్థ యోః క్వచిత్. 165 

శబ్దార్ణములకు సంబంధించిన పం(జెండు విధములగు సంబంధములలో 

తెండవది యగు వివత యిచట నిరూపిత మగును. (పకృాతమీవిషయమును 

ధారణమొనరింపవలెను. భోజ దేవుని శృంగార |పకాశములోని స_ప్పమ।|పకాళశ 

మునకు కేవలశబ్దసంబంధశ క్కి పకాశ మరి "పేరు. అందు అభిధా ఏివతా తాత్పర్య 

(పవిభాగములు శేవలశబ్దసంబంధ శక్తులుగా నిరూపితము లయినవి. శారదా 

తనయ భావపకాశనము శృంగార పకాశము నాధారముచేసుకొనియు సు పకాశ 

మగుట సవాదయ భావక సంభావ్యము. శృంగార పకాశ ములో వివక యిట్లు 

వివేచిత మయినది. 



షష్టాధిశారము ల్రీ17. 

శబ్రములలో నర్గవిషయమున నభిధానదానాభి పాయ ముండుట వివత 

యగును. వక్తుర్వివతీతపూర్వికా శబ్ద పవృత్తిః వక్తయొక్క_ శ్చ పవృతత్తి 

వివతీత పూర్వక ము. వాజ్మాయము మూడువిధములు _ అపారుషేయము 

ఆర్ష ము పౌరుమేయము అని. అహెరుషేయము శబ్ద ప్రధానము. మంత్రము 

(బాహ్మూణ మపౌరుషేయము. అపౌరుషేయమున వక్త లేనందున వివ యుప 

పన్నము కాదు. ఆర్ష మర్గ|పధానము. స్మృతి యుతివోన మార్గ ము, అచట 

వివమామా త ముండును. వారి యర్థము వాక్కు ననుసరించును. “వాచం 

అర్థః అనుధావతి.” పౌరుషేయములళో “వాక్ అర్థం అనువ ర్లశే,'' పారుషే 

యము విశిష్ట వివ ఖా నుసారమున నుదయించును. “వివతతః కారకాణి భవంతి" 

“అవాన్టీవ్యతి అతెర్జీవ్యతి అతేషు డీవ్యతి” |క్రియాసమక్వయము పొందు కారక 
2 6... (1 

ములు వివజానుసారమున నుండును. వివవ యనేకవిధముల నుండును, 

1. కారకములందు అకారకవివక 

ఏ. అకారకములందు కారకవివత 

లి. [కియయందును కారకవివక్ష 

4 అ| కియలో కియావివత్ల 

ర్ | కియలో [కియాంతరవివవ 

6. కారకమునందును [కియావివత 

7. అనంబంధమున సంబంధవివత 

౧. అచేతనములందు చేతన వివతు 

9. [పధానమున గుణపివక్ష 

1. గుణమున (ప్రధాన వివతు 

1]. అవయవమున సముదాయ వివక్ష 

12. నముదాయమున అవయవవివక్ష 

1 8. అభేదమున భేదవివకు 

14. భేదమున అభేదవివక్ష 

15. అనతో వివ 

19. స్తుతిచే నిందావివకు 



$18 భావ పకాళనము. 

౨0. నిందచే స్తుతివివక 

౨1. విధిచే ని షేధవివడ 

౨౨. నిేధమున విధివివత 

ఇట్ల'చేకవిధముల వివజారూప మున్నది. అపార కావ్యసంసారమున 
కవియే [పజాపతి. అతని యభిరుచ్యనుసారనున నీ విశ్వము సరివ_ర్తనము 

పొందును. ఇట్టి వివజారూపములను శారదాతనయు డ్ గంథమున గూర్చు 

దలచ లేదు. ఈ నిరూపితములుకానున్న వివజారూపములను తనయు డువ 

పాదించెను. 

ఒకచో నర్ధమునకు విస్తరము, ఒకచో శబ్దమునకు విస్తరము, ఒకచో 

తులాధృత మయినట్ల. శభ్రార్థ ముల సామ్యము నుండువ. ఇళ్ళు శబ్దార్థముఃకు 
CT రప 0 oo అ 

సమన్యూన అధిశతా భేదమున వివక మూడు విధముల నున్నది. £వులు సందర్భ 

ములందు వీనిని నియతముగా [వయోగింతురు. ఈ యంశమె యిట్లు 

(పతిపాదిత మయినది. 

క్వచిత్స్య ల్చే౭వ్యర్టై పచురవచనై రేవ రచనా 

క్వచిద్వన్తుసారం కతిషయపదై రర్చితం సమ్. 166 

యథా వాచ్యం శబా క్వచిదపి తులాయామివ ధృతాః 

(తిభిః కలె ఏలేవం కవివృమళసందర్భని యమః. 167 

ఒకచో స్వల్పమగు నరము న-దును [1పచురవచనములతో రచన 

యుండును. ఒకచో వస్తువు వి నరముగా నున్నను పరిమతములగు పదములకో 

రస మర్చితమగును. ఒక చో తులాధ్భ*ము అయిన విధముగా నర్ధమునకు తగి 

నంతగా శబ్దము లుండును. ఇట్లు మూడు [పకల్పములతో క షిపుంగోవుల 

సందర్భనియమము కలదు. 

అసావున్నియతే సద్భిః తి పకారైె శ్చ హేశుఖిః 

ఏకః స్యాత్కాకువిచ్చేదాదినా (పక రణాది శా, 166 

కళ్చి_త్రథై వాభినయాదినా కో2.పి యథా కోమం 

వె నిరూపిత మయిన వివక్ష లోక వ్యవహార మునందుకు కాప్యవ్యవ 

హోరమునందును సుమతులచే సమున్నీతమై తివిధము”ా నుండునని విఖ్యాత 
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మయినది. ఆ"క్యాది వ్యంగ్య మగు కవత, [వకారణాదివ్యంగ్యమగు వివతు, అభి 

నయాదివ్యంగ్యమగు వివక్షయని. ఇట్లు భోజనూచితము నిట్లు శారదాతన 

యుడు నూచించెను. ఈ వివక్ష (తి వకారము లయిన 'హాతువులచే [తి|పకార 

ముగా నుండునని సద్భావులు నిర్ణయించిరి. కాకునిచ్చేదాదులచే గలుగు వివత 

స, (పకరణాదుల చే గలుగునది రెండవది, అభినయాదులచే గలుగునది 

మూడవది. యథా[కమనుగా స్వరూపము విశద మగును. 

భిన్నకంఠళధ్వనిర్టరై కాకురిక్సభిధియతే. 169 

(పళ్నగ ర్భాభ్యుసగ మోపవోసా వేపకాదికాః 

బహావః కాకవః [పోకా స్త స్త_త్తదర్ధానుసారతః, 170 

కాకువిచ్చేధాదులచే వివక్ష. యుండుట నూచితము. కాకువు స్వరము 

వీచ్చేదమనునవి కాక్వాదులు. కాకు భేదము అనేకములు కలవు. ఈ (గంథమున 

ఈ స్థలమున, (పళశ్న గర్భ- అభ్యుపగను-ఉపవోస_ఆ కప కాకువుల "పర్లు కలవు. 

త_త్తదర్థానుసారముగా కాకువు లనేకములు కలవని శారదాతనయుని భావము, 

శృంగార పకాళములో కాకువిభాగ మీ విధముగ నున్నది. _కాకువు 

(తివిధము-- నియత పతిబంధము, అనియత (పతిబంధము, అ, పతిబంధము ననిః 

అందు నియ ౩ వతిబంధము ద్వి విధము సాకాంతము నిరాకాంచము నని. 

సాకాంకుకాకువు వాక్కాంతర మేే&ించును. అది మూడు విధములు. ఆ తేప 

గర్భము, (పసన్న గర్భము, విశర్మ గర్భము నని. వాక్యాంతరభావిని నీరాకాంతు. 

అదియు మూడు విధములు- పిధిరూవము, ఉ తరరూపము, నిర్ణయరూపము 

నని, ఈ నియత పతిజంధ.. అని యత సతిబంధ- అ పతిబంధములు మూడును 

అనంత భీదముల నున్నవి-- 

అభ్యుపగమాకునయ కాకువు, 

అభ్య నుడ్డ సహోస కాకువు, 

"తేపకాకువు- 

అవ విధమున కాక భేదము లున్నవి. అ(పపతిబంధకాకువు పకగుణ ద్వి 

గుణ (తిగుణ చతురుణ యని చతుర్విధము. ఇట్టితర భేదములు (గావ్యాములు. 

స్వరములు మూడు విధములు. ప్రుకాడులు ఉదాతాదులు _పగ్భ 

హ్యోదులు నని, పృుతాదులనుటచే పు కన్వరకరణము-| వ స్వన్వరకరణము-దీర్ణ 
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స్వరకరణము_ అనునాసికన్వరకరణముసంగృహత మగును. ఉదాత్తాదులు 

ఉదా_త్త మనుదా త్రము స్వరితము. ఇట్లు |వగ్భుహ్యాదు లనుట చే గూడ సంగా 

ప్యాములు కలవు. భోజుడుచెప్పిన వానిని తనయుడు చెప్పదలచ లెదు. భోజు 

డన్నిటి నుదావారించెను. తన పరిగణనమునకు తగిన యుదావారణములను 

భోజునినుండి |గహించెను. వానిని నూచనముగ శ్లోకములలో కూ ర్చెను. 

గతః న కాల ఇత్యాది (పశ్నగరో్భ౭ భిథీయశే 

యుష్రుచ్భాసనలంఘాదా జైయాభ్యుపగమాత్మికా. 176 

మథ్నామి కొర వళ్యాదావుపవోసాతి్యికా భవేత్ 

లాజూగ్భహానలత్యా దె” వివాదా త.పకాత్మికా. 178 

వితర్యగర్భా కాకుః స్యాద్యథోన్మ_త్తపురూరవాః 

తా నంగీకరించిన నాలుగు కాకువుల కుదావారణము లిచట నూచిత 

ము లయినవి. “గతః స కాలకి అను శ్లోకమున (పళ్నగర్భకాకువు కలదు. 

“యుషమ్మచ్చాసనలంఘనాంభసి” అను శ్లోకమున అభ్యుపగమ కాకువు కలదని 

(గహింపదగును. ““మథ్నామి కౌరవశతం” అను దానిలో నుపవహోసాత్మకకాకు 

వున్నది. “లాజాగ్భవోనల" పద్యములో వివాదాకుపక _ కాకువున్నది. 

భో జనము దాహృత శోకానుసారము వీనిస్వరూవమిట్లు (గాహ్యాము.- 

గతః న కాలో య తాసీక్ముక్తానాం జన్మవల్లిషు 

వర్తంతే సాం పతం తాసాం పాతవః కు కి సంపుటాః. 

దీనిలో |వశ్నగర్శ కాకు వున్నది. ఏ కాలమున ముకామణులకు 

వల్లీభాగములలో జన్మ యుండెనో ఆ కాలము గతిం చినది. (పన్తుత మా ముక్తా 

మణులకు హేతువులుగా నున్న ళకిసంపుటములె యున్నవి. ముత్యము 

లిప్పుడు లేవు. చిప్పలు మాతమె యున్నవి. అని యుపదేశించు వాని 

యు_తరరూప మయిన (పళ్న గర్భ కాకు వభూ్యూపహ్యూము. 

యుమృ్మచ్చాగనలంఘనాంభసి మయా మగ్నేన నామ స్థితా 174 
[పాప్తానామవిగ ర్హ్హణా స్థితిమతాం మ ధ్యేనుజానామపి. 

[కోధో ల్లాసితళోణితారుణ గదస్యోచ్చిందతః కారవాన్ 

అదై రకం దివసం మమాసి న గురుః నాహం విధేయ_స్హవ. 175 
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ఇది వేణీసంహోరములోని పద్యము. యుద్దాసక్తు డయిన భీముడు 

సంధియత్న మొనరించు ధర్మజు నంగీకరింపక యిట్టనుట - “మీ శాసన మతి[క 
మింపక నే నణగి యుంటిని. సంపన్నులయిన సోదరుల మధ్య నింద పొందితిని. 

గద (తిప్పి కౌరవులను నాశన మొనరించు నీనాడు మా[తము నీవు గురువు 
కావు. నేను విధేయుడను కాను.” పూర్వళ్లోకము నియత పతిబంధ కాకువర్గము 

లోనిది. ఇది యనియతపతిబంధ కాకువర్గములోనిది. ఇం దభ్యుపగమ కాకువు- 
అభ్యుపగమానునయ కాకు వభ్యూవ్యాము. 

మథ్నామి కారవశతం సమశే న కోపాత్ 

దుశ్శ్యాననస్య రుధిరం న పిజా మ్యుర_న్తః 

సంచూర్ణ యామి గదయా న సుయోధనోరూ 

సంధిం కరోతు భవతాం నృపతిః పాన. 

ఇది |కుద్దుడయిన థీముని వాక్యము. సమరములో కోవమున కార 

వులను మథింవనా? దుశ్శాసనుని గుండెనుండి రక్తము | తావనా? సుయోధనుని 

తొడలను గదతో చూర్ణము చేయనా? మీ రాజు పణమున సంధి యొనరించునో? 

దీనిలో నుపవోసొత్మక మయిన కాకువు స్పష్టము. ఇందు అభ్యనుజ్ఞోపవోస 

కాకువు సంగతము, 

లా ఖాగ్భహానల విషూన్న సభాపవేశై, 

|పాణేషు వి_త్తనిచయేషు చ నః (పవ్చాత్య 

ఆకృవ్యు పాండవవధూ పరిధాన కేశాన్ 

స్వస్థా భవంతు మయి జీవతి ధా _ర్తరాష్ట్రాః. 

ఇది యాశక్షప కాకువున కుదాహార్యము. ఇదియు భీమసేనవచనము. 

ఇల్లు తగల బెట్టి నిషాన్నము "పెట్టి సభలో నవమాన మొనరించి (డొపదికేశవ్యన్త్ర 

ముల లాగి నేను జీవించి యుండగా ధార్త రాష్ట్ర)లు స్వస్థు లగుదురా! 

దీనిలో వివాదా కేపరూప మయిన కాకు వభ్యూవ్యాము. 

వితర్యగర్భ మయిన కాకువు వికమోర్వశీయములోని ఉన్మత్త 
పురూరవుని వచనముల నున్నది. 

నవజలధరః సన్న ద్దో౭.యం న ద్భ_ప్పనీశాచరః 

సురధనురిదం దూరాక్ళష్థ్టం న తస్య శరాసనమ్ 

B (41) 
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అయమపి పటుర్దారాసారో న బాణపరంపరా 

కనకనికషస్నిగ్దా విద్యు(త్రియా న మమోర్వశీ, 

వీడు రాతసుడు కాడు. మేఘము. ఇది వాని ధనువు కాదు. ఇంద 

ధనుస్సు. ఇది బాణసపరంపర కాదు. ధారావర్శ ము. ఇది నా (ప్రియ 

యూర్వశి కాదు. బంగారు గీటువల నున్న 'మొజుపు. ఇందలి కాకువు పలుకు వాని 

నిర్ణయరూపముగా నున్నది. 

వాక్యాన్యధాత్వా దెకః స్యాదేకో వాక్యసమా ప్రీకః, 178 

వాక్యస భేదరూపో౭న్య|ోో వాక్యానుచ్చారణాదపి 

ఇత్యాది 'భేదా బహుధా విచ్చేదస్వేరితా బుధైె_ః. 174 

కాకువు స్వరము విచ్చేదము నని కాక్వాదివిశేషము నిర్దిష్ట మయినది. 

ఇందు మూడవది యయిన విచ్చేద మిందు నిరూపిత మగుచున్నది. విచ్చేద 

మున బహుథభాభేదములు కలవు. నాలుగు మాత మిచట నిర్తిహ్హము లయినవి. 

వాక్య్యాన్యధాత్వము వలన న”కవిచ్చేదము, వాక్యసమా _ప్తిక విచ్చేదము, వాక 

సంఖీదరూస విచ్చేదము, వాక్యానుచ్చారణ వలని విచ్చెదము. 

శృంగార పకాళ మింకను 'భేదములను పరిగణించినది. అవి యిట్లు 

న్నవి. విచ్చేదము మూడు విధములు _ పదవిచ్చేదము వాక్యవిచ్నెదము యతి 

విచ్చేదము నని. పదవిచ్చేదము నాలుగు విధములు. శృంఖలారూపము, భంగ 

రూపము, పరివర్తకము, చూర్ణ కము నని- వాక్యవిచ్భ్చేదము నాలుగు విధములు. 

వాక నం భేదము, వాక్యాన్య ధాత్వము, వాక్యాసమా క్రి, వాక్యానుచ్చారణము 

నని. యతి విచ్చేదము, విరామము యతి. ఇది నాలుగు విధముల: - పదమున 

పాదమున అర్దమున స్థానమున నుండును. _ తదన్యధాకరణము యతివిచ్చేదము. 

ఇట్లు బహురూప మయిన విచ్చేదమున వాక్యవిచ్చేదము మా|త మె యిందున్నది. 

ఈ నాలింటి కిందు నిదర్శనములు కలవు, 

సవాభృతగగకోతాందా జీయో వాకాంనంధాత్శక 8 
వత్సే లం తవ అా శ్రేయో ఇశ్యసకూా విక, 175 

దిజ్భ్యాతంగఘశుకా Ch చాక్యసం భేదరూపకః 

అ|తవదంత ఏవేళ్యాది వాక్యసం భేదోరోమాంచేన వ_క్తృర్గణవి 

శేవజ్జానం (పకాశయతి. ' 

(ప్రత్య గారికృశేళ్యాచా వాక్యానుచ్చారణాత శై 8 176 
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త తహోవశ్సెతి వాక్యానుచ్చారణం కృత పకి యన్యానుచితఠ 

పరిదేవిత మితి నూచయతి. 

“సవాభృత్యగణం” అను దానిలో వాక్యాన్యధాత్మకవిచ్చేదము, “త్వం 
జీవితం త్వమసి” అను దానిలో వాక్యాసమా వ్రికవిచ్చేదము, “దిజ్యాతంగఘట'” 
అను దానిలో వాక్య సం భేదరూపము, “పత్య|గారికృత'' అను దానిలో 

వాక్యానుచ్చారణాత్శ్మక విచ్చేము కలదు, 

వీని సమన్వయసరణిని భోజసముదాహృతళ్లోకాను సారమున నిట్లు 

గుర్తించునది. 

సవాభృత్యగణం నభాంధవం నహామి[ తం సబలం సవోనుగం, 

స్వబలేన నివాంతి సంయుగే న చి రాత్చాండునుతః సుయోధనమ్. 

వేణశీసంహోరనాటకములో నిది దుర్యోధన వాక్యము. యుద్దము నందు 

తన బలముచే నచిరకాలమున, భృత్యగణములతో బాంధవులతో మి|తులతో బల 

ముతో ననుజులతో నున్న ““పొండునుతః సుయోధనం నివాంతి”' సుయోధ 

నుని పొండుసుతుడు చంపును. దీనిలో ““పాండునుతం సుయోధనః'*'' అని 

పలుక వలసి యుండగా “'పాండునుతః సుయోధనం'”” అని వలుకుట, భానుమతీ 

విరవా వై మనస్యముతో నున్న నుయోధనుని వాక్యమున కన్యధాత్వము కలిగి 

నది. ఇది యనరానిది ఆతడ నెను. భావ్యర్థమట్లగునని సూచించును. 

“త్వం జీవితం త్వమసి మే హృదయం ద్వితీయం 

త్వం కౌముదీ నయనయోరమృతం త్వమంగే.” 

ఇత్యాదిభిః (పెయళ్యత్త రనురుధ్య ముగ్గాం 

తామేవ, శాంతమధవా కిమిహో త్తరేణ.” 

ఉ_త్తరరామచరితములో వాసంతీవచనము - నీవు నా జీవితము, నీవు 

నా రెడవగుండె. నీవు నా కన్నులవెన్నెల. నీవు నా చేవామున అమృతము. 

ఇత్యాది శత| పియములతో [ప్రియ ననుబంధించి యుండి ఆనీతనే. ..శాంతం, 

చాలు, ఇటువె నెందుకులే! అను భావము కల దీనిలో వాసంతీవాక్యమున 

సమాప్తి లేదు. “సువ్భాద్విషయే న అము“లు వక్తవ్యం” అని యిచట (పతి 

పాదిత మగును. 
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ది జ్యాతంగ ఘటావిభ కచతురాఘాటా మహీ సాధ్యతే 

సిద్దా సా పి వదంత వవ హి వయం రోమాంచితాః పశ్యత 

వి పాయ (పతిపాద్య తే కి మపరం రామాయ తస్మా నమో 

యస్మా దావిరభూత్క-ఛాద్భుత మిదం యశై వచా _సంగతమ్. 

దిగ్గజవిభ క్త మయిన భూమి సాధ్యము కావలెను. అదియు సిద్ధ 

మయిన దని మేము పలుకు చుండగనె రోమాంచితుల మయినాము. చూడుడు. 

విపు డయిన పరళురామున కింకనేమియిత్తుము. ఎవని నుండి యీ యద్భుత 

మావిర్భవించెనో ఎవని యంద సంగత మయినదో ఆతనికి నమస్కారము. ఇందు 

వాక్యనం భేదరూప మయిన విచ్చేద మున్నది. మేము పలుకుచునే రోమాంచి 

తుల మయినా మనుట వాక్యసు భేదము. వక్త భావకుడగుటచే నిది గుణవిశేష 

విజ్హానాతిళయ [పకాశనమును |పతిపాదించు చున్నది. 

_పత్య_గారి కృళాభిమన్యు నిధన |పోద్భూత త వక్రుధః 

కీరాజాప్పకై 8 పతంతి ధనుపి. [వీడా జడా దృష్టయ 
౬9 a 6 

పార్ధస్య్యాకృత శా తవ పతిక్ళశే రంతళ్ళుచాముహ్యూతో 

వో వత్సేతి గిరః స్ఫురంతి న పున ర్మిర్యాంతి కంశాద్భహిః. 

పుత్రు డయిన అభిమన్యువును శ|తువులు చంపుటచే తీ వకోపము 

కలిగిన అర్జునుని బాష్పవ్యాప్తము లయిన (వీడా జడ దృష్టులు ధనువునందు 

(పసరించినవి. శతువులకు (పతికృతి యొనరింప లేదని యంతశ్యోకమున వ్యధ 

పడుచున్నాడు. వా వత్స యనుమాటలు స్ఫురించునే గాని కంఠమునుండి 

వెలికి రాకున్నవి. ఇచట ““హావత్స'” యని వాక్యానుచ్చారణము [పతి కియ 

నాచరింపని మహోత్ములకు పరిదేవన మనుచిత మని నూచించును. ఇది వాళ్ళను 

చ్చారణాత్మకవిచ్చేదము. 

సమన్యూనాధికతా భేద భిన్న మయిన వివకు మూడు విధముల 
నున్నీత మగుటయు నందు కాకు విచ్చేదాది (పథమ పకారము ఇట్లు నిరూపిత 

మగుటయు స్పష్ట మయినది. [పకారణాదిక మభినయాదికము నిరూపితము 

కావలసి యున్నది. నిరూపిత మగును. 
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వివఖూ సా బహువిధా వ్యంగ్యా (పకరణాదినా 

తథా బహు పకారై వ వ్యంగ్యాత్వభినయాదినా. 177 

వాశా చ్చుంబతి మానిన్యా యన్ని పెధపరం వచః 

తదేవ మానళ్ల థనా చ్చుంబనాది విధాయకము. 178 

ఏవి విలోక్య తాం వ్యంగో్యో బుధైః (పక రణాదినా* 

ఏవం మర్దేవా మేసే తి వాక్యా దొావభినీయతే. 179 

బహువిధమయిన వివక్ష [పకరణాదిక మయిన వ్యంగ్య మగును. అభి 

నయాదికముచే నభివ్యంగ్య మగునదియు బహు పకారముగ నున్నది. | పియుడు 

వాఠాచ్చుంబన మొనరించి నపుడు మానిని యొక్క నిపేధపరమగు వచనము 

కోవము శిథిలమయినందున చుంబనాదివిధాయక మని గుర్తింప వచ్చును. ఇది 

యా (పకరణమున నవభాసించు నర్థము. ఇనా (వకరణాది వ్యంగార్థములను 

బుధులు భావీంచునది. 

ణే “పద్దవా మెత్త" ఇత్యాది వాక్యమున అభినయవి శేవమున 

వివక్ష వ్యంగ్య మగుట నూహించునది. ఇందలి సమన్వయము [పదర్శిత 

మగును. 

(పకరణాభినయముల విషయమున నిచట నూచిత మయిన సంగ 

వోర్టము భోజభావము నవీకించును. భోజబేవు డిట్లు నిరూపించెను. అర్థము 

లింగము జెచిత్యము "దేశము కాలము అనునవి (పకరణాదులు, 

భవతు విదితం శరా వక్తు ర్వివకితసూచకాః 

స్మరతి చ యతః కాంత కాంతాం పాళా త్పరిచుంబలి. 

నననమమమా మాం మా/[స్వాతీ క్ని పేధవరం వచో 

భవతి శిథిలే మాన[గంథె తదేవ విధాయకమ్. 

శబ్దములు వ_ృవివణాసూచకము లని తలిసినది. భవతు. కాంతుడు 

కాంతను వాఠాచ్చుంబన మొనరింవగా వదు వదు వదు ననన నన్నుస్ప ఏ శింపకుము 
ద ద ది ల 

అను నిషేధపరమగు వచనము మాన గంధి శిథిలము కాగా నదియె విధాయక 

వచన మగును. 
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అధినయము అపదేశము నిశ్చాశము సంజ్ఞ ఇంగితము ఆకార మనునవి 

యభినయాదులు. ఇట్లు భోజుడు చెప్పి యన్నిటి నుదావారించినాడు. వీని 

పరిజ్ఞానమున నీ |గంథకృత్సారము సుగహమగును. 

ఏతావన్మా[త స్తీ 

ఏతావన్మా తాభ్యా మడి. ప|తాభ్యాం 

ఏళావనాా తావస్థా 

పతావన్మాశై ) ర్లివనె 8. 

ఇం దభినయాభివ్యంగ్యమయిన వివతయున్న ది. ఇతింత స్తనములు 

కలది ఇతింతలయిన సే త్రవద్మములు కలది, ఇంతటి యవస్థతో నున్నది. 

ఇన్ని దినముల కిట్ల యినది. ఇందు ఇంతలింతలు అభినయరూవములు వక్షృ 

వివక్షను నూచించునవిగా నున్నవి. 

వాక్యార్థం (పతిశషళ్వం యత్వా్యా దుచ్చారణస్య తు 

త తాత్పర్యం |తిధా తత్సా్యద్వాకారర్థ |తివిధత్వతః. 180 

న చాధిధెయః (పత్యా య్యూ ధ్వని రూప ఇతి (తధా 

ఇక నిచట మూడవ సంబంధ మా-ఎన ఆాత్పర్యము వివేచిత మగును. 

వాక్యార్థవిషమయమున నుచ్చారణము శిషరూవము. అంగము వాక్యార్థము 

[(తివిధముగా నుండుటచే ఆాత్సర్యమ (త్రివిధ మగును. అభి ధేయము [పత్యా 

య్యము ధ్వని రూపము నని, 

ఇచట భోజుని యుషకమము కొంత పరి[గావ్యాము. “యత్సరః? 

శబ, స శణార్తః ఇతి తాత్పర్యం”. శబము యదరపరమో ఆయళరమె శబారము 
ద దధి ద థై థ్ ది థి 

అది తాత్సర్యము, తాత్పర్యము చాక్యము నందే యుపపన్న మగును. పద 

మా[తమున నభి|పాయము బో ధీంష శక్యము కాదు. వాక్య[పతిపాద్య మగు 

వస్తువు (తిరూపముగా నుండును - అభిధీయమానము (పతీయమానము ధ్వని 

రూపము నని. ఉపా త్రములగు శబ్లములలో ముఖ్య గాడీ లక్షణ లని మూడు 

శబ్లశక్తులు కలవు. ఆశక్తులుళమ యర్లము ప్రతిపాదించి యుపరతములుకాగా 

ఆకాంజాూ యోగ్యతా సెన్నిధ్ విశవములఅచే వాక్యార్ల ము మౌ [తము గోచరించును. 

వని క ఇ | అది యభిధీయమానార్థము, వాక్యార్థము గోచరించిన పిమ్మట వాక్యార్థ 

ముపవన్నమయిన ననుపవన్న మయినను అర్హ (పకర ణా చిళ్యాది సవోయమున 
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(పతీత మగునర్గము |వతీయమానము. వాక్యార్థము గోచరించినపిమ్మట, 
శబ్ద ముపసర్ణ నీక్ళతార్థ మె అర్థ ముపసర్ణ నీళ తరూవమై అనునాదరూప ను ప్రతిళచి 
రూపము నగు నర్థము నభివ్యంజన మొనరిందినచో నది ధ్వనిరూపము. ఇది 
యంతట నుండదు. తథాహి. కాఠస్యపా[తై యుధినూత మొనర్చగా, అభి 

ఘాతము నివృ_త్తము కాగా నొకానొక పాత కనునాద ముదయించును. ఒకా 

నొక కందరాదికమునకు (పతిశళబ్ద ముదయించును. అనో యొకానొక వాక్య 

మున కభిథయమాన | పతియమాన వాక్యార్థ |పతీత్యనంతరము ధ్వనికలుగును, 
ఇది భోజ[ గంథము. ఇకనీ (గంథమును భావింవవచ్చును. 

కారకాది విశిష్ట యః సో 2ధిధేయః [కియాదిక, 181 

యథా౬ భిధీయమానార్హా దన్యధా౬ నుపపత్తితః 
[వతీయమానో వాక్యార్ధో యః న (వత్యాయ్య ఈరితః. 162 

విషం భుంత్యేతి వాక్యాదా వేష ఆాద్భృక్పతీయ శే 

ధ్వని ర్ష్విధా స చైకః స్యాదర్గతః శబ్లతో ౬పరః, 188 

య తార్లః శబో వా తమల ముపనర్జనికృతస్వా రౌ 
థి టి ఇ జ థి 

వ్యంక్తః కావ్యవిశవ.ః స ధ్వని రితి నూరభిః కథిశః. 184 

శబ్దో ద్వివిధో ధ్వని రయ మనునాదరూవ ఏకః స్యాత్ 

(పతిళద్దరూప ఏకః తయో ర్విశేబో వివిచ్యతే ౬స్మాభిః. 185 

తత కోణావాతిస్ఫూర్దత్యాంస్య | కేంకారనాదవత్ 

అశ్థాంతరం | పతీశానున్యూత మేవ వ్యన క్తి యత్. 186 

సో 2౭నునాదధ్వని రితి కథ్యతే ధ్వనికోవిదై 8 

(పతీళార్థంత్యజన్య తగు హోది (పతిశబ్ది వత్. 187 

పృథ7వోవలభశే స పవ స్యాత్పతిధ్వని; 

(పత్యాయయ_స్తం_త్తదర్గం తత త్త ధషినిం ధ్వన్ని, 188 

కారకాది విశిష్ట మయిన |క్రియాడికము అభి ధేయమని 'వేరొకవిధముగా 

నుపపన్నము కానందువలన నభిధీయమానార్ధము వలననె పతీయమాన మగు 

నర్థము అనగా వాక్యార్థము (పత్యాయ్య మని బుధులు భావించిరి. “వివం 



త తవోవత్సతి వాక్యానుచ్చారణం కృత పకి యన్యానుచితల 

పరిదేవిత మితి నూచయతి. 

“సవాభృత్యగణం”' అను దానిలో వాక్యాన్యధాత్మక విచ్చేదము, “త్వం 

జీవితం త్వమసి" అను దానిలో వాక్యాసమా ప్రికవిచ్చేదము, “దిజ్యాతంగఘట'' 

అను దానిలో వాక్యసం భేదరూపము, ““పత్యగారికృతి అను దానిలో 

వాక్యానుచ్చారణాత్మక విచ్చేము కలదు. 

వీని సమన్వయసరణిని భా జసముదాహృాతల్ల్ కానుసారమున నిట్లు 

గు_ర్తించునది. 

. 'సహాభృత్యగణం సభాంధవం సహమి(త్రం సబబం సహోనుగం, 

స్వబ లేన నివాంతి సంయుగే న చి రాత్చా? డుసుతః సుయోధనమ్.. 

వేణీసంహారనాటకములో నిది దుర్యోధన వాక్యము. యుద్ధము నందు 

తన బలముచే నచిరకాలమున, భృత్యగణములతో చాంధవులతో మి| తులతో బల 

ముతో ననుజులతో నున్న '“పాండునుతః సుయోధనం నివాంతి'' సుయోధ. 

నుని పాండుసుతుడు చంపున “పొండునుతం. సుయోథనః” 
పలుక వలసి యుండగా 'పాండుసుతః' -సుయోధనం' “7 ఆ ని పలుకుట, ఛా 

విరహ వై వై మనస్యముతో నున్న సుయోధనుని, వాక వు కన్యధాత్వము కలిగి 

నది. ఇది యనరానిది ఆతడనెను, __శావ్యర్టమట్లగునరి మాచి ను... 

. త్వం కామురీ సే సయనయోరమ్యరుం శ్వమం
ే.” 35 

శతా మేన, శాంతమధవా వా కిమివ న. తే అల వస ha 

 ఉ శ్రరరామచరికములో వాసంకీపచ చనము -. సప్త : 

నా శెడ్రవగుండె.. నీవు నాక న్నులవిన్నెల.. నీవ స \ 

ఇళ్యాది శత | పియములతో (ప్రియ ననుబంధించి. యుండి. . స ఆసీః వచే... : కాం 
చాలు ౪ ఇటు వె నెందుకులే! ఈ అను భావము. కల దీనిలో వాసంతీ 

సమా పి లేదు. నం “సుహవృూద్విషమయే న ఈ 
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ములలో నిషేధాంతరము. 9. విధిలో ననుభయము. 10. నిషేధమున నను 

భయము. 11. విధినిషేధములలో ననుభయము. 12. అవిధినిషేధమున నను: 

భయము. 

[వపతీయమా నాభి ధీయమాన వాక్యార్థము లనంతము లయినందున 

ధ్వనిరూపము ననేకపకార మగును. ధ్వని రెండు విధములు - అర్జధ్వని శద్ది 

ధ్వని యని. వీనిలో నర్జధ్వని యనుశాదధ్వని రూపము ,పతిశ్వధ్వని రూపము 

నగును. _ అభిధీయమాన వాక్యార్థానున్యూతమై కాంస్యానునాదరూపముగా 

నర్థాంతరము గోచరించుట యనునాదధ్యని. కాంస్యధ్వని వల నవిచ్చిన్నముగ 

ధ్వనించునడై యనునాదరూపముగా |ప్రత్రీత మగును గావున ననునాదధ్వని 

యగును. అభిధీయవాక్యార్థము కన్న వేరుగా నున్నదై_ గువోది|పతిశజ్ఞాను 

రూపముగా నర్జాంతరమును గోచరింపజయున దై (పతిధ్వనించినచో నది (పతి 

శబ్షధ్వని యగును. గుహలో పౌరుషాదిళద్దిములకు ,ప్రతిశబ్దములు కలుగు 

చుండును. అవి ధ్వని నుత్చాదించునవిగా నున్నవి, అన్యాభిధానమున 

నన్యము చెప్పునదై వేరుగా భాసించుచు |పతిశబ్దధ్వని యగును. 

శబధ్వనియు రెండు విధములు _-_ అనునాదరూపము, [పతిశబ్ది 
© 

© 

రూపము నని. ఇశుై యితరములగు ధ్వనివిశేషములను మవోకవి పయోగము 

లలో గవేపించుట యుచితము. ఇక శారదాతనయ లత్ష్యుముల భావన ముచితము. 

శాంత గవో౭స్తు కపొా లేతి వాక్యాదావాది మో ధ్వనిః 

కపాలదామలభిఖి తాం (సత్య త్యాదిపదాత్మికామ్. 189 

లిపిం గణాః పఠంతీతి వాక్యార్థో యో౬ భిధీయేే 

తేన సృ ష్ల్యాదిక ర్హగ్రాణాం జేవానాం దామ గమ్య తే. 190 

(పతీతేన [పతీశా స్యా చ్చంభో ర్రేవాదిసంస్ఫ తిః 

తయా౭స్య నిత్య తె కత్వస్వాతం[ త్యాదిః |పతీయతే. 191 

యం_తతానున్యూత మేవ ధ్వనన్య| తావసీయతే 

సోఒనునాదధ్వనిర్నామ తసో్టోదావాతిరీద్భశీ. 192 

“శాంత్ర్య్యవోన్తు కపాలదామ” అనుళ్లోకమున మొదటిదగు ననునాద 

ధ్వని యున్నది. ఇందలి ధ్వన్యమానార్థము వాచ్యార్థాను న్యూత మై ధ్వనించుట 

B (42) 
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నిశ్చిత మగును. కావున ననునాదధ్వని. దిని యుదాహృాతి యిట్టిది, ఈ 

శ్లోకము శృంగార పకాళమున ననునాదధ్వనికై యుదాహృత మయినది. సర 

స్వతీకంఠాభరణమున నీ శ్లోక మున్నది. 

శాలతె్టవోన్తు కపాలదామ జగతాం పత్యుర్యదియాం లిపిం 

క్వాపి క్వాపి గణాః పఠంతి పదశో నాతి పసిద్దాకరామ్. 

విశ్వం | సత్యుతి, వక్యుతి డితిమపామీశిష్య తే౭.శివ్య లే 

నాగ రాగిషు రంస్య తేఒత్స్యతి జగన్ని ర్వేత్యతి ద్యామితి. 

జగదధీశ్వరు డయిన శివుని కపాలదామ శాంతిసంధాయక మవుగావుత! 

ఆ కపాలలలాటమాలాగత మయిన లిపిని నంది మొదలగు [పమథగణములవా 

రచ్చటచ్చట _ [పసిద్ధామరములుగా లేనందున పదళః పదములు పదములుగా 
పఠించు చున్నారు. ఆ పఠన మిీట్టున్నది. విళ్వం (సమ్యతి-జగ ముల సృజిం 

చును. &ితిం వక్యుతి-భూమిని వహించును. అపాం ఈశిమ్య తే-జలముల ఐశ్వర్యము 

వహించును. నా 8 అశిష్యు లే-వాయురూపుడగుట చే సర్పములచే భతితు డగును, 

రాగిషు రంస్య'తె-విషయా సక్తు లలో కీడించును. జగత్ అక్స్యతి-జగమును భతీ౧ 

చును. ద్య్యాం నిర్వేత్యతి-స్వర్గ మనుభవించును. ఇట్టిందు నిరూపించుటచే, 

(బహ్మాదు లస్తృమించినను శివుడ_స్తమింప డని శివపభావము గోచరించును. ఇందు 

నంది పభృతులు కపాలలిపిని పదళః పఠించుచున్నారను వాక్యార్థ మభిధీయమానము. 

ఇది యవి [బ్రహ్మాదుల కపాలములని గోచరింప జేయుచున్నది. మవాధ్వోపసంవో 

రము కలిగినను శివు డనుపహిత|పభావుడె యని పకాకియై యుండునని గోచరిం 

చును. ఈ ధ్వన్యమానము విశ్వం [సత్యుతీళ్యాది పదార్థమున ననున్యూతమె 

యనునదమున నున్నట్లు నిరూపితమగుటచే ననునాదధ్వని యని భోజు డనెను. 

ఈభావముల నీ |గంథము సూ పికరించినది. 

కపాలదామలిఖత మయిన (సమ్యత్యాదిపదాత్మక మయిన లిపిని గణ 

ములు పఠించు చున్నారను వాక్యార్థము అభఖిధీయమానము. దానిచే సృష్ట్యాది 

క_ర్రలగు దేవుల దామగమ్య మగును. ఇట్లీ (పతీత మయిన యర్థము శివుని 

దేవాదిసంసరణము |పతీత మొనరించును. ఆ సంసరణముచే శివుని నిత్యత్వము 

వకత్వము స్వాతం[త్యము మొదలగునవి (పతీశము లగును, ఇట్ల వ్యజ్యమాన 

మంతయు నభిధియమానమున ననున్యూతమై యున్నది. కావున ననునాద 
ధ్వని యగును. 
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శివుని గళము నందలి కపాలమాలలోని కపాలములు (బవ్మా విష్ణు 

వరుణ వాయు కావు యమ దేపల్మదులకు సంబంధించినవిగా గోచరించును. ఇచట 

కపాలమాల పంచవ_క్షృడయిన శివుని లలాటమాల యని భావించుట తగునా * 

నంద్యాదులు లిపిన్నప్తకము పఠించిరి, శివుని మెడలోని కపాలమాల [బవ్మోదుల 

దని భోజుడు స్పష్టముగ ననెను. ఇట్లనుట యుక్తము. 

భమ ధమ్ముఅ వీసకోో ఇత్యాదిర్వా౭_నునాదభాక్ 

(భ మతి విథిరూపో యో వాక్యార్లో౭భిహితః పురః. 198 

న గంతవ్యా చ గోరేతి నిషేధో౬నేన గమ్యతే 

తేన సం కేతభూమి స్తదనున్యూతం (పతీయశ. 194 

అనునాదధ్వని కొక యుదావారణము నిరూపిత మయినది. ధ్వని 

కారాది| పసిద్ద మయిన వేరొక యుదావారణ మిచట నున్నది. [భమ ధార్మిశే 

త్యాదిక మేని యనునాదభాజన మగును. 

|భమధార్శిక విసబ్బం స శ్వా౭_ద్యమారితస్తన 

గోదా నదీ కచ్చ కుడుంగ వాసినా దృ_ప్తసిం హెన. 

ధార్మిక! నీ విచట నిశ్ళ్శంకముగా సంచరింపుము. గోదానదీ నికుంజ 

మున నివసించు దృ వసింవాము ఆ శునకమును చంపినది. ఇచట మొదటగా 

(భమయను విధిరూవమగు వాక్యార్గము నిరూపిత మయినది. దినిచే గోదా 

(పదేశము నీకు పోదగినది కాదు. నీ విచట [భమింపవలదు. “మా [భమ 

అను నిషేధము గోచరించుచున్నది. దీనిచే నిది మా సంశేతభూమి యని భాసిల 

చును. ఇది వాచ్యానున్యూత మే వ్యంగ్య మగుచున్నది. కావున నిది యను 

నాదధ్వని లత్యుము. 

లావణ్య సింధురిత్యాది [పతిశబ్ద నిదర్శనం 

యతః సింధూత్స లాద్యర్థాననున్యూతః స్టినన్నపి. [95 

త త్తతృమానావయవా' | నూపాతిశయబో ధకాన్ 

పృథగవోపలభతే స వవ స్యా[శ్రుతిధనిః. 106 

అర్హమగు _ [పతిశబ్దధ్వని కిది యుదాహారణము. అభిధథియమాన 
న్ య 
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వాక్యార్గము కన్న వేరుగా నుండి గువోదులలోని |పతిధ్వని వలె ననురూప 

మగు నర్జాంతరమును గోచరింప చేయునేని (పతిళబ్దధ్వని యని నిరూపిత మె. 

లాపణ్యసింధురపరై. వహి కేయమ|త 

య తోత్సలాని శళినా సవా సంవవంతే. 
ల 

ఉన్మజ్జతి ద్విరదకుంభతటీ చ యత 

య తాపశే కదలికాండమృణాలదండాః. 

ఇచట లావణ్యసింధువు వేరొకటి కలదు. ఇది యేమి? ఉత్పలములు 

చం[దునితో గూడి యీదుచున్నవి. గజకుంభములు మునుగుచున్నవి. కదలి 

కాండములు మృణాలదండములు వేశువిధముగా నున్నవే! దినిలో వ్యంగ్యా 

రము వాచ్యము లగు సింధూత్సలాదులతో ననున్యూతము కాదు. రూపాతి 

శయబోధకము లగు త_త్తత్సమానావయవములను వేరుగా నిరూపించుచున్న ది. 

అదియె ప్రతిధ్వని. ఇందు భోజుని |పత్రిపాదన మిట్లున్నది. ఉత్సలాదిశబ్ద ములకు 

లోచనాదు లుపమేయములు. ఉత్సలాదిశబ్దముల కుత్చలాదులు వాచ్యములు. 

ఆపదములు లోచనాదులతో సాదృశ్యము బోధించునవై వర్ణ నీయ వనితకు 

చారుత్వోత్కర్హ మును ధ్వనింప జేయుచున్నవి. అది వాచ్యము కన్న వేరుగా 

నననుస్య్యూతముగా నుండుటచే | పతిశబ్ణధ్య్వని యయినది. 

భక్తి పవ్వోయ దేత్యాదావనునాదః | పతీయళతే 

వి శేషణానాం తుల్యత్వా త్సామన్ట్యాత్కరశప్దజాత్ . 197 

[కియాసురిత్తి వాక్యార్గో వాస్తానున్యూత మేవ యత్ 

అనునాదం |పజనయన్ రూవై ః పురుషరూపశామ్. 198 

తెజస్వితాం చ ధ్వనయత్యనునాదో౬| త దృశ్యతే 

శబ్రధ్వనియు రెండు విధములు. అందు అనునాదరూపధ్వని ది 

యుదాహరణము.  మయూరుని సూర్యశతకములోని యీ శ్లోక మిట్టున్నది. 

భక్తి పవ్వాోయ దాతుం ముకులపుటకుటికోటర కో డలీనాం 
లమ్మీమా[కష్టకామా ఇవ కమలవనోద్దాటనం కుర్వతే యే, 

కాలాకారాంధకారాననపతిత జగతా సధ్వసధ ఏంసక ల్య్యాః 

కల్యాణం వః కియానుః కిసలయరుచస్తే కరా థఛాస్కరస్య. 
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ఇందు శబ్లశ_క్రిస్వాఖావ్యమున లభించు రెండు భావములు సం గాహ్యూ 

ములు. కిసలయ కాంతి కల సూర్యకిరణములు శుభ మాపాదించు గావుత. 

భక్రివిన్మమున కిచ్చుట కై మొగ్గల మాటున నున్న శోభ నాకర్షి ంచునవై యవి 

కమలవనవికసన మాపాదించు చున్నవి. ఆ కిరణములు చీకటిలో చీకాకువడు 

లోకుల వ్యాకులము పోగొట్టునవిగా నున్నవి. రెండవభాన మిట్లు పరి[గా 

వ్యాము. భాస్కరు డను చోరవీరుని కరములు మీకు బంగారము కూర్చు 

గావుత. తన్ననుసరించి యుండు భకక్తివినమున కిచ్చుటకై భవన కోడము 

లలో దాచి యుంచిన సంపదకు నై యుద్దాటన మొనరించు కరములు కాలాంధ 

కారమున సంచరించు వారి సాధ్వసధ్వంస సమర్థములుగా నున్నవి. 

దీనిలో భాన్మరకరములు కల్యాణ మాపాదించు గావుత మను 

వాక్యార్థము  కరళబ్దశ క్త స్వాభావ్యమున కిసలయరు చ త్యాది సర్వవి శేషములు 
@ ఏ --౨ 

సాధారణములుగా నుండుట వలనను వా_నరూపార్థ మున ననునాదము కలుగ 

జేయుచున్నది. భాన్మరభగవానునకు శతేజోరూవత్వము పురుషరూపత్వమును 

ధ్వనింపజేయుచున్నది. ఈ యుభయము వాచ్యానున్యూతమె యయినందున 

ననునాదధ్యని. ఇట్టిభావ మిచటి కారికలలో (గావ్యాము. 

విశిషణాముల తుల్యత్వము వలన కరళబ్దజన్య మయిన సామర్ధ్యము 

వలన కియానుః అను వాక్యార్గము వా_స్తరూపార్టానున్యూతముగ నె అనునాదా 

తృకార్థమును |పకాశింప 'జేయుచున్నది. నూర్యునందు పురుషరూపత్వమును 

'తేజస్విత్వమును ధ్వనింపజేయుచున్నది కావున ననునాదధ్వని యయినది. 

దతానం దేతి వాక్యాదె |పతినాదధ్వనిర్య థా. 199 

విశషణానాం తుల్యత్వాతామర్థ్యాదపి యో గిరః 

(పతిళబ్దం (ప్రజనయనైైనుము స్వవిశేషళై *. 200 

మావోత్మ్యం ధ్వనయత్యాసాం |[పతినాదో భవే_త్తతః 

శబ్దిధ్వనిర్తిపధా భూతః శభా దేవావగమ్య తే. 201 

“దతానందాః [(వజానాం” అను పద్యమున శాబ్ద మయిన | పకినాద 

ధ్వని యున్నది. పూర్వళ్లోకము నందు వలె విశేషణముల తుల్యత్వ మున్నది. 

శబ్లసామర్ద్య మున్నది. _స్వవిశోషణములచే  ధేనురూపార్ణమునందు |పతిళబ్రము 

ను క్చాదింపజేయునదై నూళ్యకిరణముల మావోత్మ్యమున్తు ధ్వనింప జేయుచున్నది. 
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కావున నిది|పతినాదాత్శక మయిన ధ్వని, శబ్లధ్వని ద్విధాభూతమె శబ్దము 

వలననె యవగత మగుచున్నది. 

ఇట్టి యీ [గంథకారికాభావము గుర్తించుటకు శృంగార [ప్రకాశము 

నం దుదావ్శ్చాత మయిన శ్లోకమును తద్భావమును తత్సమన్వయము నీ విధ 

ముగా 'దెలియదగును. 

దతానందాః [పజానాం సము చితనమయాక్టీ స్ట స్పై. పయోాభిః 

పూర్వామా విపకీర్తా దిశి దిశి విరమత్యహ్ని సంవోరభాజః 
దీప్తాంశోర్లీర్ల దుఃఖ| పభవభవభయోద న్వదుతారనావో 

గావో వః పొవనానాం వరమపరిమిళాం (పీతిముత్వాదయంతు. 

ఈ శ్లోకమున గూడ శబ్దశ క్రి స్వాభావ్యమున భాసించు భా వద్యయము 

నీ విధముగా గ్నుర్తించునది. నూర్యదేవుని కిరణములు పరిపూత లయిన వారలకు 

నపఠిమిత మయిన (పితిని సంపాదించు గావుత. ఆ కిరణములు తగిన సమయమున 

సృజించిన జలములచే (పజల కానంద మిచ్చునవి, పూ ర్వాన్హ్హమున దిశదిశలలో 

వ్యాపించినవి, సాయంసమయమున నుపసంహృతము లయినవి, దర్ప దుఃఖసంజాత 

మయిన సంసారభయమును సంవారించునవిగా నున్నవి. 

రెండవ భావ మీ విధమున నుండును. గోవులు పరిపూతులయిన 

వారల కమితపితిని సంపాదించు గావుత. ఆ గోవులు సముచితసమయమున 

నక్లి ప్వృముగా వీరముల నిచ్చి [పజల కానంద మిచ్చుచున్నవి. పూ ర్వాహ్టమున 

దిశలలో దిరుగులాడి సాయంసమయమున శాలకు 'జేరుచున్నవి. సంసారమున 

దుఃఖభాజను లగు వారిని వై తరణినది దాటింప జేయుటకు నావలుగా నున్నవి, 

ఇచట స్తూయమానము లగు నూర కిరణములు శబళ క్తి స్వాభావ్య 

మున, తుల్యవి శేషణ యోగమున ఛేనువు లందు |పతినాదము కలుగ జేయు 

చున్నవి. ఛనువులందును విశిష్తమగు మావోత్మ్య *శషమును |పతిధ్వనింప 

"జెయుచున్న వి. 

తాత్సర్య మను మూడవ సంబంధము యొక్క నిరూపణొప్టకమ 

మున నూచితము లయిన అభిధేయ (పత్యాయ్య ధ్వనిరూపములు నిరూపితము 

లయినవి. ఈ యంశమున మీమాంసింపదగిన విషయము మిగిలి యున్నది. 
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ధ్వని యని తాత్సర్య మని రెండుపదము లిచట నూచితనులు. ధ్వని తాత్స 

ర్యములకు భేదము కలదని కొంద రందురు. వాని కఖేదమె యున్న దని కొంద 

రందురు. ఇట్టి మతద్వయమునకు సొమంజస్యము సూచింపవలసీన యావళ్యకత 

యున్నది. ఈ పర్యాలోచనమున క్రీ (పఘట్లార్గ మావళ్యకము. 

ధ్వని తాత్సర్యయోఃకె శ్చిత్స్చృథ_క్ష్వం క్య్యథ లే బుధైః 

“అప్రతిష్టమవి[శ్రాంతం స్వార్థ యత్పరతామిదమ్. ఏ0 

వాక్యం విగావాళే తత న్యాయ్యా తత్పరతా౭౬స్య సా 

యత తు స్వార్థ వి|శ్రాంతం |పతిష్టాం తావదాగతమ్ు. 208 

తత్పసర్పతి త_త్తస్మాత్సర్వ|త ధ్వనినా స్థితి: 

ధ్వనితాత్సర్య యో 'రృెదం 'కేచిన్న చృంతి తన్మశే. 204 

సమానలకణత్వాచ్చ తయోర్న పృథక్ స్ట్తిః 

ఉక్తం చ టీకాకారై శ్చ తయో? క్యం ప్రతి క్వచిత్. 205 

“ఏతావతై వ విశ్రాంతిస్తాత్సర్య స్యేతి కింకృతమ్ 

యావళ్కార్య పసారిత్వా తాత్పర్యం న తులాధృతమ్ .” 206 

ఇచటి భావార్ణవి వేచనమునకు ముందుగా శృంగార[పకాశము నందలి 

విశేషమును, దశరూపకము నందలి విషయనసంపదను గుర్తించుట యావళ్యకము. 

భోజళ్ళంగార్యపకాశములో నిట్లున్నది. 

“తాత్సర్య మేవ వచసి, ధ్వనిరేవ కావ్యే” మాటలో తాత్సర్య'మె 
కావ్యమున ధ్వనియె యాస్వాద్యమని యున్నది. కావ్యవిషయముగా నున్న 

ధ్వని వచోవిషయముగా నున్న తాత్పర్యము - ఈ ద్వయమునకు భ్లేదమేమి ? 
శాస్త్రమున నవ|కవచన ముండును. లోకమున నది యుండును. అర్ధవాదా 
దులలో వ్యకవచన మున్నది. అది కావ్యము. వ కృ వాక్యమున భాసించు నభి 

(పాయసర్వన్వము తాత్సర్యము. అది యర్థధర్మము. ధ్వని శబ్రధర్శము. 

సౌభాగ్యము వలె తాత్పర్య మాంతరగుణము. వాగేవిలావణ్యము వలె ధ్వని 
బావహ్యాము. ఇవి దగ్గరగా నున్నందున ద్వయమున ద్వయము నెన్నుదురు. 

సురభివె శాఖములను మధుమాధవము లందురు కదా ! ఇది ధ్వని తాత్పర్యముల 

భేదము. సత్య మె. ఇప్పటికి నిది నిదర్శనమున (వతిపాదితకము కాదొ * అయి 

నచో వినవలయును. పతిపాదింతుము, 
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అనంతర గంథ మంతయు కావ్యమున ధ్యనియని [(గహింపదగును. 

వచనమున తాత్పర్యము "రెండు విధములు -- శాస్త్రమున నొకటి లోకమున 

నొకటి. ఆపోపదేశరూపమగు నాగమము శాస్త్రము. దానికై. (పత్యాత్మ 

వేదనీయమగు (వత్యక మసేకితము. ఆగమ [పత్యతములకు నవాకారముగా 

లోకమును (పమాణము. _ వివకితార్థమునకు (పమాణ| తయమున (పతిపాదన 

ముండును. అది వాక్యార్థము. (వతిపాద్యుడగు పురుషుడు అ(పతిపన్నుడు 

విపతిపన్నుడు సంశయితుడుగా నుండును, ఆతురానాతురులలో భోజన మనా 

తురుడె (గహించునట్లు పకృతమున గూడ |గావ్యాము. అ పతిపన్నుని యను 

రోధమున వి|ప్రతిపన్నసంశయితులకును [ప్రథమముగా నాగమమె నిరూపితము. 

వి పతిపన్నుడు సంశయితు డాగమము మానింపడు. వారికై సర్వ]పమాణ 

బలీయమగు [పత్యత ముపన్యసింపదగి యుండును. విపతివన్నుడు వై యాత్య 

మున |పత్యతమును గూడ నాదరింపడు. కావున వాని శాసనమున శై (బహ్మో(స్త్రు 

రూపము సార్యలౌకికము నగు యుక్తి కావలెను. [పమాణ (త యోపన్యాస 

పాతువుగా నుండునది వ _క్షంభ్యిపాయము. [పమాణ[తయోపన్యాసమున 

సాంఖ్యదర్శనాశయమున నిది స|దూపముగనె | పతీతమగును. సాంఖ్యులు 

(పత్యత మనుమాన మా _ప్పవచన మని (పమాణోవన్యాస[ కమ మా చరించుట 

యున్నది. ఇందాగమమును మొదట చెప్పుటలో తాత్సర్య మేమి? అ|పతిపన్నాను 

రోథమున నాగమమునె మొదట చెప్పవలసి వచ్చినది. _“అన్యదప్యుచ్యశతే” 

వేరొక హేతువును కలదు. “న తథా పదార్గః (పత్యతేణ |పతీయమాన్మా 
స్వదంతే, యథా వాగ్మినాం వచోఖి రా వేద్యమానాఃొ “వ కల వచనములచే 

నావేద్యమానము లాస్వాద్యమానము లగునట్లు |పత్యకముగ |పతీతములగు 

సదార్గము లాస్వాద్య మానములు కాజాలవు.” అని యాగమమును మొదట 

చెప్పుటచే సూచిత మగును. “మేము సర్వధా సాంఖ్యదర్థ్శనా శయులము 

గాము.” అనియు (పమాణవ్యు[త్యమమున (పతిపాదిత మగును. “సాహిత్యస్య 

సర్వపార్ష దత్వాత్ ” సాహిత్యము సర్వో లైర్టము కదా! శాస్త్రీయవచననిరూవణ 

మున నిట్లున్నది. ఇశ్లై లౌకికవచనమునగూడ అభిధియమానము (పకీయమా 

నము నగు తాత్సర్యమును పర్యాలోచన మొనరింపవలను, ఇంక నీ విషయ 

మున నవే&ితమును నా శృంగార| వకాశమున జాడనగును. ఇప్పటికె యిది 

విస్తృత మయినది, 
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ధ్వని తాత్సర్యములకు పార్ధక్యము కలదనుటలో  భోజభావము 
నిరూపిత మయినది. ధనంజయధనికుల భావ మిచట సమాతోచనీయము. అందలి 

తాత్పర్యనిరూపకవచనము లిం దుల్లిఖితము లయినవి. అందలి కారిక లిందున్న వి. 

ధనంజయుడు దశరూక్షికరచయిగ; ధలికుడితని సోదరుడు. ఇతడు దశరూపక 

మునకు ఆలోకమను సమన్వయాత్మకవ్యాఖ్య రచించెను. ఇద్దరి భావము 

లేకవిధముననున్న వి. సోదరులు వ్యంజనావృ త్రి నిచషేధింతురు. తాత్చ 

ర్యముచే సర్వము గమ్యమందుకు ధనికుడు రననిష్ప త్తి విషయమున 

ఈ వాదము నిరూపించి ఖండించెను. రసాదులకు కావ్యముతో వ్యంగ్య వ్యంజక 

భావము లేదని భావ్యభావకసంబంధ మున్నదని భావనా కియావాది మళానుసార 

మున నిరూపించెను. కావ్యమున భావ్యభావకసంబంధమునె స్థాపించెను. “ధ్వని 

వేరు తాత్పర్యము వేరూ” అకు వాదము చూపి ధనికుడు సర్వము తాత్పర్య 

రూప మనెను. భేదవాద మఖేదవాదము ధనికవాచమున నున్నదని శారదా 

తనయుడు భావించి యీ |వతిపాదన ముపకమించెను. ఇక నిందఠలి కారికల 

యగ్ధము నిట్లు భావించునది. 

ధ్వని తాత్పర్యములకు కొందరు పృథ_క్ష్వము చెప్పుదురు. వాక్యము 

స్వార్థమున న్మపతిష్ట మై యవి శాంతమె యన్యార్థపర మమునచో నచట 

తాత్పర్య మనుట న్యాయము. ఎచట వాక్యము స్వార్థవిశాంతమె స్వస్వరూప 

మున |వతిష్టను పొందినదై యన్యార్థమున [పసారము పొందునో యచట నంతట 

ధ్వని స్థితి కలది యగును. ఇట్లు తాత్పర్యమునకు ధ్వనికి భేదము కలదు 

“విషం భుంత్వు మా చాస్య గృహే భుంక్షా” యను స్థలమున విష 

భతణ నియోాగవరమగు నర్థమున వాక్యమునకు విశ్రాంతి లేదు. వివథతు 

౯వార్థము వాక్యార్థము కాదు. (క ధానవాక్యార్థ పరముగ నె వాక్యము [(పసరించును- 

కావున నిట్ట స్థలములందు తాత్పర్యము. 

రస పతీతి కల స్థలములందు వ్యంగ్యమునకు వాక్యార్గత్వ్టము లేదు. 

వ్యంగ్యము  తృతీయకశావిషయము. వాక్యార్ణము ద్వితీయకజూావిషయము. 
ద్వితీయకతలో విభావాది పతివత్తియె కాని రసావగతి లేదు. కావున ధ్వని 
కాత్సర్యములకు భేదము కలదు. 

ఇట్టి ధ్వని తాత్సర్యముఆ భేదమును కొందరంగీకరింపరు వారి మత 

మున ధ్వనితాత్పర్యములకు లక్షణము సమానము. వానికి పృథక్టి్సితి లేదు. 
B (43) 
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దశరూపక టీకాకారుడు రనికుడు (నాట్య వేదటీకాకారు డయిన భట్టనాయకుడో!) 

ధ్వని తాత్పర్యముల కొకచోే నై_ కము నిరూపించెను, 

తాత్సర్యమునకు [కియాకారక సంసర్గాత్మక మయిన వాక్యార్గక త 

యందే వి|శాంతి యుండు ననుటలో నిమి త్తమేమి? తాత్పర్యము యావత్కార్య 

(పసారము కలది కావున తులాధృతము కాదు. తాత్పర్య మింతవణ శే 

(పసరించును; ఇటుచె _పసరింపదు = అనుట యుక్తము కాదు, తాత్సర్య 

మునకు నిశ్చిత మయిన యవధి లేదు. తాత్పర్యము వక్త కభిలపిత మయిన 
(ప్రయోజనము-కార్యము సిద్ధించు వణకు [పసరించును. వక్తృవివక్ష సిద్ధించు 

పర్యంతము తాత్సర్యము వ్యాపించును. పౌరు షేయ వాక్యము వివజాపర 

తం|తము. కావ్యమునకు వక్తి పేతతాత్సర్యమునేె నిశ్చయింపవలెను. తాత్స 

ర్యము ద్వితీయకతలో విశ్రాంత మగునని నియమము లేదు. వికి తార్ధసిద్ది 

పర్యంతము తాత్పర్య వ్యా ప్తి యున్నది. ధ్వనియు సీట్టిది కావున ధ్వనితాత్స 

ర్యములకు భేదకథన మావశ్యకము కాదు. 

ధ్వనితాత్పర్య యో కేదో (_వావ్మాణ| బహ్మచారివత్ 
తదవాంతరఖేదో హి (పాయేణ పృథగుచ్యతే. వ౮0'/ 

(వాహృణ బహ్మచారులకు వలె ధ్వనితాత్సర్ష్ణములకు ఇభిదము భావిం 

చునది. (బావ్మాణుడు బవ్మాచారి గృవాస్ల వాన పస్థ సన్యాసి భేదములు కలవా 

డగును. తాత్పర్యము అభిధీయమానము |పతీయమానము ధ్వనిరూప మను 

భేదములు కల దగును. [బవ్మాచారి | జబావ్మాణాతిరిక్తుడు కాడు. ధ్వని కొత్స 
ర్యాతిరిక్తము కాదు. (బవ్మాచారి (_బాహ్మణుడె. ధ్వని తాత్సర్య మె. 

సామాన్యముగా తదవాంతర భేదము వేరుగా నిరూపిత మగుచున్నది. భోజుడు 
శృంగార | పకాశములో నీ యంశము నీ విధముగా జెప్పెను, 

తాత్పర్య మేవ వచసి ధ్వనిరేవ కావ్యే 

సౌభాగ్య మేవ గుణసంపది వల్లభస్య 

లావణ్య మేవ వపుపి. స్వదతే౭.౦గనాయాః 

శృంగార పవ వాది మానవతో జనస్య. 208 

వచనమున తాత్పర్య మె యౌాస్వాద్యము. కావ్యమున ధ్వని యె 

యౌస్వాద్య మగును. వల్లభుని గుణసంపదలో సౌభాగ్యమె సంభావ్యము. 

ఆంగనాచేవామున లావణ్య మె రన్యము. అభిమానము కలవాని హృదయ 
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మున శృంగారమే యాస్వాద్యమాన మగును. వచఃకావ్యములలో తాత్పర్య 

ధ్వను లున్నవి. సామాన్యముగా వాక్యమున తాత్సర్యమె. వ|కతావిచ్చి త్తి 

కల కావ్యమున ధ్వని యున్న ది. ' 

అతో ధ్వన్యాఖ్యతాత్పర్య గమ్యమానత్వతః స్వతః 
కావే రసాలంకారాదిః వాక్యార్హో భవతి [ధువమ్. 209 

ఏవం [తిరూపం తాత్పర్యం త త్తతాత్సర్య పెదిభిః 

వ_క్షృద్వారఠరా వాక్యధర్మ ఏవెతి పరికీర్త్యలే. 210 

కావున కావ్యమునందు రసాలంకారాదికము వాక్యార్థ మగును, ధ్వని 

యను తాత్సర్యమున గమ్యుమాన మగుటచే నది వాక్యార్థము. ధ్వన్యమానము 

వస్తు వలంకారము రస మని (తివిధముగా నుండళశా నిందు రసము ధ్వన్యమాన మె 

కావున ఎాక్యార్థ రూపము కాదు, విభా వాదిసంసర్గాత్మక మ వాక్యార్గము. రసము 

విభా వాదిసంసర్గ మున ధ్వన్య మానము. వ_స్వలంకారములు ధ్వన్య మానము లయి 

నను వాక్యార్థవిశాంతములు నగును. గుణీభూతవ్యంగ్యములుగా నెన్నదగిన 

రసవదాద్యలంకారముల ను చాక్యార్థ రూపము లగును. 

ఇట్టు తాత్పర్య వేదులు తాత్పర్యము |తిరూప మనిరి. తాత్పర్యము 

వ_క్షృద్వారమున వాక్యధర్మ మె యని క్రీర్తిత మయినది. కా(స్త్రగవాన మయిన 

యో విషయ మింక నాకరముల నుండి (గావ్యాము., ఈ యనంతరము 

పూరోోద్దిష్ట | పకారమున |ప్రవిభాగ సంబంధమును నిరూపింవవలెను. 

అర్థ నై గతావతః శబ్ద పతావానలమిత్యయం 

[పవిభాగో౭ర్థభా గేషు శబ్రభాగవిభాగ తా. 911 

మవోవాక్యార్థ దేవాన్య య పవావయవాః స్మృతాః 

లే చా వాంతరవాక్యార్థ్గ స్ట త త తయథా|కమమ్. 212 

మహావాక్యస్యావ యవభూతావాంతరవాక్యభాక్ 

విభాగః (పవిభాగః స్యాత్పదానామవ్య వాంత నే. 218 

వాక్యే పదా న్రేషు పదే (పకృతిః [పత్యయనృతః 

తద శ్రమ వీభాగో యః (పవిభాగ ఇసీరితః, 214 

అపి యద్వ్యతి రే కణ నిష్కృప్టం [పవిభాగతః 

[పత్యాయనం పదారానాం పబేన (పథమం తతః. 216 
@ 
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వివణా చై వ తాత్సర్యం (వవిభాగ ఇతి [కమాత్ 

ఏవం శబ్రేచానురూస్యం వక్షృద్వారా నిరూప్యతే. 218 
a) చో — దొ 

ఇంతటి యర్ధమునకు ఇంతటి శబ్దము చాలును; ఈ యర్ధమున క్రీ 

శబ్రము చాలును _ అను విధమున నర్గభాగము లందు కబ్దభాగవిభాగముండుట 

(పవిభాగ మని యందురు, మహో వాక్యార్థ దేవామున "కేవేవి యవయవములుగా 

_పఖ్యాతము లయినవో యవి యవాంతర హాక్యార్థములుగా నా యా స్థలము 

లందు గోచరించు చున్నవి. మహా వాక్యమున కవాంతరవాక్య మవయవము. 
ఆది దాని విభాగము. అవాంతర వాక్యములలో పదములు అవయవములుగా 

నున్నవి. అది (పవిభాగము. మహోవాక్యార్థమున నవాంతర వాక్యార్థము అందు 

పదార్థము | పవిభాగవదమున వ్యవహోర్యము. పదమ.న (పకృతి ప్రత్యయము (పవి 

భాగమె. తదర్హముల విభాగము (వవిభాగ మె. (వవిభాగతః (వవిభాగము సరిగ 

లేక పోయినచో నిష్క్ఫుష్టముగా పదార్థముల | సత్వ్యాయనము-|పత్రిప త్తి కలుగదు. 

కావున పదమునందు నట్దసరిజ్ఞ్వానము కలుగుట కై వివక్ష తాత్సర్యను (పవిభా 

గము వక్షృద్వారముననె నిరూపిత మగును, ఇళ్లే శబ్రమున నానురూప్యమును 
వ_క్షృద్వారమున నిరూపిత మగును. 

అపసక్షము కానీ యీ వివయము నిచట నంభానింప వలను. పడ 

మున వాక్యమున [పబంధమున గాని ఈ శద్దమున క్రీ యర్థము, ఈ యర్థమున 

నీ యీ శబ్దము అని కళ్హార్థ ములకు పరస్పరము సంబంధించిన వధముగా వేరు 
వేరుగా నిర్హారణ మొనరించుట (ప్రవిభాగము. ఈ పవిభాగ మన్వయ, వ్యతి రేక 

ములచే కెండు విధములు. అత్యంత సంసృష్టము లగు పదార్థముల | పవిభాగ 

మున నన్వయవ్యతిళకముల కన్న వేరొక హేతు వుండదు. 

లోకమున బధిరు డయినను కంటితో చూచును. చెవి యున్నను 

కన్ను లేని వాడు కానడు ఇట్లన్వయవ్యతి రేక ములచే కన్నులు చెవు లున్నప్పుడు 

రూపాలోకము నే త్రముననే కలదని [శో|తమునకు లేదని వ్యవస్థాపిత మగు 
చున్నది. ఇళ్లు శబ్దశాస్త్రమున గూడ నున్నది. సుబంతములు తిజంతములు 
నయిన పదములలో అర్ధములు శబ్దములు అత్యంతము సంస్ఫష్టములై_ యున్నవి. 
(పకృతి [పత్యయయములు మిథః సంబంధించి యుండును. ఇట్టె వానికి అన్వయ 

వ్యతి రకముల వలననె (పవిభాగము సంపాదింప వలెను. 
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అన్వయవ్యతి రేకములు (పవిభాగమును సంపాది పగలవా? అవి యర్థ 

వత్త నాపాదింప గలవా! శశ్తారముల కవధారిత మయిన సామర్థ్యము అన్వయ 

వ్యతి రేకములచే (పవిభక్త మగును. బహుళబ్దము లేకార్థములుగా నున్నవి 

శబ మొకటి బవ్వార్గ ముగ నుండును. నియమముగ నొక శబ మొక యర్థము 

ననె యున్నచో (వపవిభాగము కుదురును. శబ్దము లనేకము  లేకార్డ్భమున 
|| అన అ నుండుట, ఒక శబ్ద మనెకార్థ మగుట యున్నది కదా! [ప్రకృతి పత్యయార్థ 

విభాగమున నన్వయవ్యతి రేక ములు నిమిత్తము లగునా + అయిన, (పకృతియె 

సర్వార్థ మిచ్చును. (ప్రత్యయ మెని సర్వార్థ వ పదము. రెండును రెండర్గములను 

జిప్పును. అప్పు డర్భవ త్ర సిద్ధము కాదా? సిద్దించును. ఆర్థవ_త్త సిద్ధిం దని 

యనము. ఆ యస్వయవ్యతి రేక ము లుండవు అప్పుడిది | పకృత్యర్థ మని యిది 

(పత్యయార్థ ముని యెట్లు తెలియును! అన్నియు (ప కత్యర్థ ము లని యన్నియు 

(పత్యయార్థములని సామాన్య” బ్దము ౪ యగును. సామాన్యశబ్దము ఎ వేోోవము 

ప్రకరణము లేశ విశేషార్థమున నుండవు  (పకరణాదుబు లేకున్నను స్వభావతః 
చి “ లం ఒక యర్థము గొ చరి*చినచో సామాన్య శబ్దము లనము _ పకృతి పకృత్యర్థమున 

నున్నది; (ప్రత్యయము (పత్యయార్థమున నున్న దందుము. కావున నన్వయ 

వ్యతి రేకముల చే శబ్దము లర్గములు వ్యవస్థితములు. అన్వయవ్య శతి రేకముల వలననె 
0౧ @ థి 

వ్యావవోరిక మయిన యర్ధవ_త్త యున్నది. శబ ము_త్రర కాలమున నర్థము 

త్యజింపదు (గపొంపదు. శబ్దము |త్రినిధము: _ నివ ర్హ్యము-అన్వా ఖ్యేయము- 

(పతిపాదకము నని. వీనిలో నధర్మ పౌతువగు నపభంకము నివర్త్యము.  ధర్భ 

హేతువు లోకవేదముల (వయోగార్హ్ర మన్వాఖ్యేయము [పకృతి వత్యయాది 

వీభాగకల్పన చె స్వరూపజోధ మొనరించునది (పతిపాదకము. చాన్నికె యన్వయ 

వ్యతిరేకములు లేకున్నను వ్యవస్థకై కల్పితము ల0.నవి. అవి శాస్తా ర వన 

హారనిబంధనము లగుచున్నవి. అన్వయవ్యతి రకములు లేకున్న శ్యాస్త్రవ్యవ 

హోర మనుకరము. ఇది భోజభావమ. 

శబ్దార్థ సంబంధము (తీస్క్రంధము కాగా (వథమన్క్మంధము నందలి 

వృ _త్ధి వివాతాత్పర్య పిభాగములు సావష్ట్రంభములుగా నిరూపితము లయినవి. 

రెండవ స్కంధములోని వ్య వేజాసామర్థ్యాన్వయొకార్థి బావముల నిపుడు నిరూ 
పింప వలెను. 

సా వ్యసెజా పదా గానా మాకాం జా యా పరస్పరం 

యా చ క యాకారకాదిభా వేగాన్వయ యోగ్యతా. 217 
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అవిభాగెన భవన మేకార్ధ్భావ ఇమ్యశే 

అనేనై వ |పకారేణ వ్యాఖా్యతా ము _క్షకాదయః. 20 

పదార్థములకు పరస్పరము | క్రియా కారకాదిభావమున శల యన్యయ 

యోగ్యళారూపమయిన యాకాంత వ్యపేవత యనబరగును. ఒక పదమునకు 

పదాంతరముతో గల యన్వయయోగ్యత యని భావము. ఆకాంజార హిత 

మయిన వాక్యము |పమాణము కాదు. గెౌరళ్వః; పురుషో హా స్తీత్యాది వాక్య 

మున పదములకు పరస్పర మన్వయము లేనందున [పామాణ్యము లేదు. సా పేతు 

శబ్దశ కి (పకాళ మను పేరుగల శృంగారపకాశము లోని యష్టమ |ప్రకాశమున 

వ్య పేజానిరూపణమున భోజ[పతీపాదన మిట్లున్నది. పదార్థముల కత నేతర త్ప 

త్యాకాంకు యె వ్యపేత. ఇది సన్నిహిత యోగ్యమున నుండును. సన్నిహితము 

యోగ్యము కాకున్న వ్యవహిత మయినను యోగ్యమునే యేకి చును. 

ఈ వ్య వేడు సం చేపముగా (తివిధము _ అభిధాని$ నె యాయికి 

ఒనె సేధకి యని, ఇందాభిధానికి (శుతి-సమా ఖ్యా-వాక్య- వికల్ప-సముచ్చయ- అతి 

చేళాదిభే.ములతో నున్నది. నై యాయికి, ఊవా_విపర్యయ-విషరిశామ-౪భ్యా 
వోర _ వాక్యవి శేషన్యవహిత _ కల్చనాదిభేదమున నున్నది. నై మేధకి, వచన- 

అసంభవ-విరోధ-కృళాన్థ- పరిసం భ్యా-- అవధారణాది శేదములతో నున్నది. ఇవి 

యింక నవాంతరభిదముల నున్నవి. 

సామర్థ్యము, శద్దార్గసనంబంధములలో నిది యారవది. వాక్యమున 

పడములు పదార్థముల. సంగతము గానుండుప సామర్థ్యము. ఇంత మాతమే 

యిందున్నది. ఇందు భోజరీతిని కొంత కలపుకొన వలను. ముఖ్యముగా 

సామాన్యాత్మక మయిన సామర్థ్య మను సంబంధము వ్య పె తలో నుండును. 

వ్య వేత కల వపదార్లదులకు పరస్మారము సంబంధరూవత సామరంమని సామర్థ్య 
థి ఎ వట థి 

రూపము. భేదము సంసర్గము ఉళయము నని సామర్థ్యము |తివిధము, 

రాజ్ భృత్యః” యక స్థలమున భృత్యశజము పరాయశ్తార్థవృ_త్తియె కాని 

స్వతం[ తార్ధవృ త్తి కాదని నిశ్చిత మె. నామాన్యముగా స్వామి నంసర్గము నిశ్చిత 
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మయినందున స్వామ్యుంతర వ్యవచ్చేదము భాసించును. ఇదియే భేదము. ఇతర 
ములు నాలోచనీయములు, 

అన్వయము. పదముల పరప్పర[గథన మన్వయము. జ యన్వయ 

మొకచో తశీరనీరములవలె నొకచో తిలతండులములవలె నొకచో పొంనూదక 

విధమున నన్వయ మనేకవిధముల నున్నది ఇందలి యీ యంశమున కింకను 

జతపజణచ వలెను. వ్య పేశాదులచే నేకార్థపరముః. గా నుపాత్తము లయిన 

పదార్థ ములకు మిథో౭భ్మి గథన మన్వయ నులి భోజనిరుక్తి. ఈ యన్వయము 

శాకమని వెభకోమని శ క్రివిభ కముయ మని మూడు విధములు, కర్మాది 

శక్తి నిర్వృ_త్తము శా కము, సంబంధాది విభ కి నిర్బృ త్రము వెభక్తము 

శెండిటిచే నిర్వ త్రము శక్తివిభ క్రి మయము. _ &ీరనీర తిలతండుల పాంనూదక 

సాదృశ్యమును భో జు డేకార్జీభావమున సూచించెను. 

పకార్థిభావ మెనిమిదవది. ఆనిభాగమున నుండుట యేకార్థీభావము. 

ఈ [పకారముననె ము క్షకాదులు వ్యాఖ్యాతము అయినవి. వ్య చేశూసామర్థ్యా 

న్వయములు కల పదార్గములకు తిలతండుల విధమున జీరనీరరతి పొంసూదక 

పద్దతి అవిభాగమున నుండుట యేకార్థభావ మగును, ఇది వ్య పేక్షకన్న భిన్న మె. 

పకార్థి లావమునం దై కపద్య మైకశబ్ణ్య మైకస్వర మేకవిభ_క్తికశ్వ మేకవద్భావ 

మేక శేష ముండును. న్య పెక్షలో నివి యుండవు. ఈ 'యేకార్ధ్ భావము సమాస 

తద్ది తాఖ్యాదులలో నుండును. ఇంక నవాంతరభీదము లనేకములు కలవు. 

[కియా కార కావ్యయ విశేమణ పదార్థములు పరస్పర ముపకారో్యోపకారక భావ 

మున నుండగా భావన విధి (వతిభగా వాక్యార్థ ముండును. కావున ఏక కియా 

కారకాభిని చేశమున నున్న యుగలక సందానితక కలావక కులకాది వాక్యవిశేష 

ములు నిరూపితములె యగును. 

ద్వాభ్యాం చతుప్పదీభ్యాం తు యుగలం, తిగ్భభిః పునః 

సందానితం, చతనృభిః కథితం చ కలాపకమ్. వివ] 

ఏకపఘట్టకేనై. వ నిబద్దో వాక్యవి_స్తరః 

న నంఘాతో భవేత్, కోళో నా కావాకో్యోపసం | గహః. 299 

నానా పఘట్ట కె గృంధః క్రోశ్ట ఇత్యుచ్యలే బుధైః 

స ఏవో ద్యానసలిల కీడాదిభి రనేకథా. 228 
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[ప్రబంధము ధ్యే నద్ద శ్చేదేత త్పక రణం భవేత్ 

తత్సమూవాః |పబంధః స్యాత్ తత రామాదినద్భవేత్. లలిత 

న రావణాదివదిత్య త విధితశ్చ నిషేధశః 

నదో మవో వాక్యార్లో యః స చతుర్వర్షసాధనః. వలిర్ 
థి థి గ 

“వ్యాఖ్యా తా ము కకాదయః ” పకార్థిభావస్వరూప పతిపాదనమున 

ము_క్తకాదులు వ్యాఖ్యాశపాయములని సూచిత మయినది. ముక్తకము, 

యుగలము, సందానితము, కలాపకము, సంఘాతము. కోశము, |పకరణము, |ప్రబం 

ధము - అనునెనిమిది ము,్తోకారులింగు సూచితములు. నాబుగుపొదములతో 
గూడిన యేకాన్వయము కల న్వస్వరూపపరిపూర్ణ మయిన అన్యాయేశారహిత, 

మయిన పద్యము ముక్తకము. శెండు చతువ్పుదుళతో నున్నచో యుోలము. 

ఇదియె యుగ్మము. మూడు చతుష్పదులున్న సందానితము. ఇదియె విశే 

వకము. నాలుగు చతుష్పుదు లున్న కలాపకము. ఏక పఘట్టకమున నిబద్ద 

మయిన వాళ్యవి_స్థరమునకు సంఘాతకమని "పీరు. నానా వాకో్యోపసం గవాము 

కోశము. నానా ప్రఘట్టకములతో నున్న బంధమును కోళమె. నానా పఘట్టక 

నిబద్దమలి న కోళ్ల ముచ్యాననలిల। కీశా దులచే ననేక విధముగా |పబంధమధ్యమున 

నద్ద మయిచో నది పకరణ మగును. అట్టి పకరణముల సమూహాము (ప్రబం 

ధము, (శ్రీమదామాయణ మొక (ప్రబంధము. అందు రామాదులవలె వర్తి ంప 

వలెనను విధివలన, రావణాదులవలె వర్తింపరాదను నిషేధమువలన సిద్దమగు 

నుహావాక్యార్థము చతుర్వర్గ సాధనమగును. 

ఈ విషయమున భోజభావములలో కొంతవిశేషమున్నది. ఏక్మవ 

ఘట్టకోపనిబంధము కల నుకాషితముల సమూవాము నంఘాతము. అనేక 

[పఘట్టకో పనిబద్దముల సమూవాము కోశము. నగరబుతూద్యాన దం దార్కో 

దయార్జ వవర్ణ నాదులు సంఘాతరూపములి. అవి (పబంధాఎత 8 (వసారముకల 

వాక్యస మూవారూపముల్రై_ |పకరణ వ్య ప దేశమున నవాంతరవాక్యశ్వము ఫొందు 

చున్నవి. అవి _పబంధార్థమున్నవై యేకార్టీభావ మనుభవించు నవి యగును. 

మహావాక్యార్థము వానిచే నుపకృతమగును. సర్గబంధాదులలో నాఖ్యాయికాదు 

లలో ముఖ | పతిముఖగర్భనిర్వహణములను పంచసంధులను గూడి యుప క్షేపపరిక 

రాడి చతుష్షష్టి సంధ్యంగసహితమై భారత్యాదివృ త్రిచతుష్ట యో చేతమై విశేషణ 

విశప్యుభావసంయుతమై మహావాక్యార్థరూపమున (పథిత మగును. అది వేరొక 
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(పబంధై కార్టీభావమని సమాఖ్యాత మయినది. శ దూపము లయిన రామాయ 

ణాది పబం ధార్థముల వినిశ్సయమున సముపహితసంస్కారుడగు సవ్చాదయునకు 

“'రామవద్వ ర్తితవ్యం న రావణ"ాదివత్” అను విధిని షేధ్యపతిభావి శేష ముదయిం 

చును. అది సమస్త విశ్వవ్యాపి చతుర్వ న్లెక పెతువు. మవోవాకై థకొర్త్హమె 

అర్థమూ ర్తిగా విపరిణతమయిన అనాదినిధన మఖండమగు శబ్ద బహ్ము యని 

విఖ్యాత మయినది. 

అఖండ నై న షవాక్యార్గః శబ బ హ్మైతి గీయతే 

శబ్ద బహ్మాణి నిష్ణూతః పరం [బవ్మోధిగచ్చతి. 

ఇదమాద్యం పదస్థానం సిద్దిసోపానపర్వణాల 

ఇ్రయం సా మాత్యుమాణానా మజివ్మో రాజపద్దతిః. 

ఈ యఖండవాక్యార్థము శబ్ద బహ్మ. శబ్ద| బహ్మనిషఖ్టాతుడు పఠం బవ 

పొందును. సిద్ధిసోపాన వర్వములలో నిది మొదటి పదస్థానము. ముక్తి 

భాజనుల కిది యవ కమయిన రాజపద్దతి. 

శజ్రార్థసంబంధములలో నాలుగు నాలుగు నిరూపితము లయినవి. 

ఉక నాలుగున్న వి. 

అతః స్కంధో వ్యపేజాడిః వాక్య వాక్యార్థ యోరపి 

సృృతో౭ 6తరంగభూత శ్చేత్యేవం నిర్ణియతే బుధైె 8, 226 

ఏవంవిధస్య వాక్యస్య ను|వయోగార్హ తోచ్య శ 

నిర్షుణత్వం సదోషత్వం రసాలంకారళూన్య శా. 297 
గ 

ఏతాని ఘ్నంతి వాక్యన్య సు పయోగా ర్లతాం [ధువం 

(పయోగ యోగ్యతాం క. ర్యు ర్యెచత్వారో గుకాదయ;ః. 225 

ఉ కంచ 

“నగుణం సరనం కావ్యం సాలంకారం చ యదృ్భ వేత్ 

తన్నిర్దోవమం సదోషం తు తద్విపర్యయతో భవేత్. 229 

వ్య పేజూదిక మయిన యీ స్కంధము వాక్య వాక్యార్థ ములలో నంత 
రంగముగా నున్నదని బుధులు నిర్ణయిం బిరి. ఏవంవిధమయిన వాక్యమునకు 

సు[పయోగా కే నిరూపిత మగును. నిర్గుణ త్వము సదోవత్వము రసశూన్యత 
B (44) 
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అలంకార కళూన్యత అనునవి వాక్యవు యొక్క సు పయోగా ర్హృతను నళింప 

"జీయు ననుట నిళ్చితము. గుణాదుల. నాలుగు [పయోగయోగ్యతను సంపా 

దించును. సగుణము సరసము సాలంకారము నగునది కావ్యము. అది నిరో 

మము. విపర్యయముగ నున్నచో నది సదోవ మగును. 

దోషములు 

దోవ్మస్త్రిఢా పదే వాశ్యే వాక్యారైచ యథా క్రమం 

తత త్రై వ భిన్నాః న్యు స్టే౭పి పోడశధా పునః. 280 

భోజాదిభిరలంకారా గుణా దోషోక్చ దఠర్శ్భితాః 

అతో విరమ్య'తే తెషాం రూపం కథయితుం మయా. వలీ] 

పబంధము నందు దోషము (తివిధము - పదమున _ వాక్యమున 

వాక్యార్గమున. అవి [కమముగా నచ్చటచ్చట పదునారు విధముల భిన్నము 

లుగా నున్నవి. భోజాదు లలంకారములను గుణములను దోషములను నిరూ 

పించిరి. కావున వాని రూపకథనమునుండి వీరమించుచున్నాను. వాని నా 

యా (గంథము లందు దర్శింప వచ్చును. 

భోజాదులు నిరూపించి రనుట శృంగార పకాశసమాదరము. భోజా 

శయ మీ విధమున నున్నది. కజ్టార్భముల సాహిత్య మభిధావివఖాదులచే నిరూ 

పితము కాగా వాక్యము (పయోగయోగ్యమగునో కాదో నిశ్చిత మగును. 

ఒక శబ్దము నేని సమ్యక్ |పయోగించినచో నది స్వర్గమున లోకమున కామ 

దుఘ యగుననిరి. దృుమవమృయు_క్తమమునచో నధర్మమున కగుననిరి. దోష 

వోనము గుణాదానము అలంకారయోగము రసావి యోగ మున్న ప్పుడు సమ్య 

కృష యోగ ను పపన్నమగును. వీనిలో దోషవోవమె మొదట వికేయము. 

కామనీశకిరము కమనీయరూపసనంపదుపేశ మలు.నను ఒక కుష్టపు విందు వున్నను 

దౌర్భాగ్య మనుభవించును. 

దోషములు మూడు విధములు _ వదదోవములు, వాక్యదోషములు, 

వాక్యార్గ దోషములు నని. పదగతదోషూభావము వాక్య పయోగ యోగ్యతా 

నిశ్చాయకము. దోషయుతత్వ మన ర్హృతానిశ్చాయకము.  వాక్యావస్టలో పద 
లె @ 

ముల. పదార్థము లుండవు, చి తమున నీలపీతరకాదులు గాని, పానకమున 

గుడామలకమరీచాదులు కాని, (గామరాగమున షడ్డక భగాంధఛారాదులు కాని 

చిత్రాదులకన్న వేరుగా భాసింపవు. అక్షు వాక్యమునందును [కియాకారకవిశే 
షరాదిపదములు గాని తదర్థములు గాని వాక్య వాక్యార్థముల కన్న వేరుగా 
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గోచరింపవు. వాక్యార్థ మఖండమె, అయినను పదగత దోషగుణనిరూపణము 

యుక మె. 

పదదో మములు 16: అసాధువు అ[ప్రయుక్షము కష్టము ఆనర్థకము 

అన్యార్గకము అపుష్టార్ణకము అసమర్థము అ|పతీతము కిషము గూఢారము 
@ ఓ ఈ ® Mm @ 

నేయార్లము నందిగము విరుద్దము అపయోజకము 'దేళ్నము (గామ్యము. 
® 0 (త) ల 

వాక్యదోమములు. 16: శబ్బహీన పునరు క్రిమత్ అప్మకమ భిన్న 

వృత్త యతిభష్ట విసంధి వ్యాకీర్ణ సంకీర్ణ గర్భిక అపద అశరీర హీనోపమ అధి 

కోపమ భిన్నలింగ భిన్నవచన శ్రేషాదిగుణవిపరీతములు.. 

వాక్యార్ధదోవములు 16; అపార వ్యర్థ పకార్థ సఫంథయ అప్మకమ 
క థి 0D థి 

భిన్న అతిమాత పరుష వింన న్యూ నోపమ అధికో వమ అసద్భశోపమ అ పసిద్దో 

పమ నిరలంకార ఆశ్లీల విరుద్దములు. 

గుణములు 

నిర్జోషమగు కావ్యమునకు శరీరమునకు వలె కామనీయకోపప త్తిలో 

గుణోపాచా'న మలంకారంి యోగ ముపాయసం. గుణోపాదానాలంకార యో గ 

ములలో గుణోపాదనము గరీయః. కావున నదియ ము౨దుగా నిరూపిత మగును. 

గుణోపాదానమున నియతియు, అలంకార యోగమున కామచారమును కలదు 

ఇదియు గుణా౭ంకారముల విశేషము  వనితాబేహామున గుణములు మూడు 

విధములు; ఆగుశాభిలాషుల కపి యాద రాతిశయ హాతు వులు-బావ్యూముఖు, 

ఆఎకరముస, వె శేపి+ములు నని. అశ్యవాయన యోరూపలావణ్యాదులు 

బావ్యాము ౫. శీల వై దగ్గరమవేభాగ్య।పెభ్ళ'గు లాంతరములు.  దోవము 

లయిన నా శయవి శిషాద్యుపాధి వలన గుణశ్వము పొందునవి వె శేషికములు. 

కావ్యశరీర మునందును గుణములు మూడు విధములు. అందు 

బాహ్యాములు కబ్దగుణములు. ఇవి యన్న్సయాదులవలె బా కొ్టములుగా నవ 

భాసించును ఆంతరము లర్ధగుణములు. ఇవి సౌశీల్యాదులవలె పిమర్శవి జై 

యములు. చై శేషికములు దోషగుణములు ఇవి [పమాతృవి శేషోపాధివలన 

దోషము లయినను గుణములుగా సమాఖ్యాళము లగును. 

శబ్ద గుణములు వశీ; శేష, [పసాద, సమత, మాధుర్య, సౌకుమార్య, 

అర్ధవ్య క్రి, కాంతి, ఉదారత, ఉదాత్తత, ఓజః, కొర్జిత్య, (పెయః, నుశబత, 
@ 9 ఎని జు ౧ 



సమాధి, సొత్ము, గాంభీర్య, విస్తర, సం చేప, సమ్మితత్వ, భావికత్వ, గతి, రీతి, 

ఉ క, [ పౌఢి-అనునవి. 

అర్గగుణముఖు 24; శైమోదులు. వాని వీని నామములు సమానములు. 

లతణములు భిన్నములు. పదాడిదోవముల కనుకరణాదులలో గుణత్వాప తిక 

దోషగుణములు కలవు. పూర్వపు వానివలె నివియు (తివిధములు. (పత్యేకముగా 

నిరువది నాలుగు భేదముల నున్నవి. 

దోవహానము గుణాదానము గుర్తించి కవి కాన్యము నిబంధించిన 

నిహపరభోగము లనుభవించును. నిర్జోషము సగుణము సాలంకారము రసాన్విత 

మయిన వచస్సు సచ్చేతస్సులలో వసించును. దొషపరివర్షనమున గుణముల 

యావర్దనమున నంతరంగ ము9డగా నలంకృతి యోగము నుందర మగును. 

అలంకారములు 

కావ్యశరీర మపా_స్తదోవష ముపాత్త గుణము కాగా చారుత్వోత్కర్హ 

(పసిద్ది కె యలంకార యోగ మా వశళ్యక ము. అలంకా-ములు మూడు విధములు 

బావ్యాములు, ఆభ్యం తరములు, ల-వ్యోభ్యంతరములు. వస్తు మాగ్యవిభూషణా 

దులు బావ్యూములు. ద3తపరికర్శ్మ నఖచ్చెదా లకకల్పనాదు లాంతరములు. 

స్నాన ధూప విలేపనాంజన ముఖవాస తాంబూలోవయోగాదులు బాహ్యోభ్యం 

తరములు. ఇవి లోకశరీరగతములు. కావ్యశళకరము నందును వ్యస్త్రమార్యి 

భూషణాదిస్థానీయములు జాత్యాదు లయిన శచ్ణా౭ంకారములు. దంతపరికర్మాది 

స్థానీయములు స్వభావాఖ్యానాదులు అర్థాల౭కారములు, స్నా నధూవవి లేవనాది 

స్థానీయములు ఉపమాదు లుభయా -కారములు. ఇవి జాహ్యాభ్యంతరోభయా 

లంకారవ్యప దేశము పొందుచున్న వి. 

వ్యుత్చ త్వ్యాదిక మున శబ్దమంనే భూపషింప జేయునవి క జ్రాలంకారము 

లిరువదినాలుగు గలవు! 

జాతి గతి రీతి వృత్తి రచన ఘటన మ్ముద ఛాయ యుక్తి భణితి 

[శవ్యత (పేత్యుత అభినేయత అధ్యేయత వాకోవాక్య [పళ్నోత్తర |[పహేలిక 

గూఢ చిత్త శేష యమక అను|పాసములు. 

వ్యుత్సత్వ్యాదికమున  నర్భ మునే భూపషింపజేయునవి యర్థా కంకార 

ములు 24: జాతి నూత సార సమాహిత భావ విభావన దాతు అహాతు 

సంభవ విరోధ దృష్టాంత వ్యతిరేక ఆన్యోన్య పకివృ_త్తి మీలిత వితర్క స్మరణ 

(భాంతి ఉపమాన అనుమాన వక అర్థాప త్తి అభావ ఆగమ (పత్యత ములు. 
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శబ్ద వి శేషద్వారకముగా  నర్భవిశేషము  |ప్రతీతమయినచో నుభయా 
లంకారములు. ఇవియు 24. ఉపమ రూపకము సామ్యము సంశయము నమాధి 

సమాసోక్తి సహోక్రి సముచ్చయ తుల్యయోగిత లేశ అపవహ్నుతి అ|వస్తుత 

(ప్రశంస ఉ| చ్చే అర్భాంతరన్యాస దివక పరికర [కమ పర్యాయ అతిశయ 

అపేఠ విశేవ శేష భావిక సంసృష్షులు. 
య a) 

ఈ యంకారములలో నవాంతరభేదము లున్నవి. _ శబ్దనం| యా 

లంకారముల: న్న ఆర్థభూ షలకు (ప్రకర్ష యున్నది. ఇంతకన్న నుభయాలంకృతి 

యభిరూప. అంతకన్నను సంనృష్టి శోభ కలది. 
ఠి 

సదా శివముతము 

రసస్య వాక్యతాత్సర్యగోచరత్వాద్య ఛార్ధతః 

అతో౬ నేన [పకా రేణ వాక్యార్థత్వం చ సిద్ద్యతి. 239 

రసము వాక్యతాత్సర్యగోచరము తదర్గమును తత్స్వరూపఫలమున 

ననుసరించి రసము నౌ నిశ్నయింపవలెను. కవి కావ్య తాత్పర్యము రనమె. 

రస పతిపౌదనమున కే కవీ కావ్యమురచఛిం చెను. కవి తాత్పర్యము రసమునం జె 

యున్నది. - తస్మిన్ పరః తత్సగః తత్పరస్య భావః తాత్పర్యం.” రసబంధాధ్యవ 
సాయమున నున్న కవి తాత్సగ్యము రసమె, ఈ [పకారమున రసమునకు 

వాళ్యార్గత్వము సిద్ద మగుచున్నది. 

రస్మాశయే విగాయంతి కేచి శేషం నిరా|కయా 

భరశాదిమ తేనై వ క్రియ సోపప త్తికా. 228 

[పోః సదాళి వేనాన్య స్వ రూపా శయనిర్ల యః 

“రసః స ఏవ స్వాద్యళ్వా దసిక్వవ గవ వర్తనాత్. £284 

నానుకార్య స్య వృ_త్తత్వాతావ్యసాాతత్సరత్వతః 

(దముః (పమోద వీడేర్యారాగ ద్వేహ్మ పసంగతః, ఐలి5 

లౌకికన్య స్వరమణీసంయు క్త ష్యేవ దర్శనాత్ '' 
నాలాటి 

రత్యాది రేవస్టాయ్యాఖ్య: త_త్తదాలంబనా శయః, 236 

స్వవిభావాదిసంసృష్టరూ సేణె వ రసో భవేత్ 

వ్యాపారేణ చ కావ్యన్య తదీయాభినయేన చ. 2897 

రసాత్శకత్వ "యమాశ్తాయీ స్వాద్యత్వ మేష్యతి 

సామాజికాదిరే వాన్య రసస్యా శయ ఉచ్యతే. £88 
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రసాాశయ విషయమున కొందరు కొన్ని భావములను వెలువరిం చిరి. 

అవి విగానరూపములు, విరుద్దములు. వాని నిర్నాకియ  సోసనవ త్తికముగా 

నుండును. భరతాదుల [ప కయానుసారముగ నా వాదములు నిరాకృతము 

లగును. భరతాదులు[పామాణికులు. భరతుడు అభినవగుప్తుడు ఇంక నిట్టవారు 

నూచించిన నిర్ణయానుసారమున విగీతవాదముల నిరాకరించుట యుక్తము. 

సదాళివుడు రసస్వరూపా[ శయ నిర్ణ యము నిరూపించెను. అదిరు ట్లున్న ది, 

ఆస్వాద్యమాన మగునదియె రసము. ఆ రసము రసికుడగు సామా 

జికునకు సంబంధించునదియె. సామాజికుడె వర్తమానుడు కావున నాతడె 

రని: | శయుడు; రస మనుకార్యుడగు రామునకు సంబంధించినది కాదు. అను 

కార్యులు గతించిరి. కావ్యము రామాద్యనుకార్యులకుగా నుదయింవలేదు. 

కావ్యము సామాజికపరమె కాని రామాదిపరము కాదు. ఈ కావ్యమువలన 

రామాదుల కువయోాగము కలుగు గావుత మని కవి కావ్యము రచింప లేదు. 

సామాజికులకు రసానందము కలుగు గావుత మని కవి కావ్యము రచించెను. 

కావున రసము సామాజికులదె; రామాదుఃది కదు. రన మనుకార్యుని దె యయి 

నచో ద్రష్ట యగు సామాజికున కేకవిధమగు (ప్రతీతి కలుగదు. లోకమున 

_వత్యతముగా (పయన పియుల |పణయవేన్షలను దర్శించునపుడు లోకమాన 

వున కకవిధ|పతీతి కలుగదు. రాగము కలవానికి [పమోదము కలుగును, 

సభ్య మానవున కిది యనభ్యచేష్ట యని (వీడ కలుగును. పిదప రాగము కలవానికి 

ఈర్ష్య జనించును. మదకామునకు రాగ ముదయించును. తన భోగ్య నీత్ర 

డందుకొని నాడని యు|ది క్రునకు ద్వేష ముదయించును. ఇట్లు భిన్న భిన్న భావు 

లకు భిన్నభిన్నభావములు కలుగును. అశ్రు రస మనుకార్యుని దే యగు నేని 

కావ్యమున గూడ నిట్టి వేరు వేరు భావములు కలుగవలసి వచ్చును. అట్టు కలు 

గుట లేదు. కావున రస మనుకార్యునిది కాదు, 

స్థాయ్యాత్మక మయిన రత్యాదికము త_త్తదాలంబనా శంయముగా 

నుండి తమ తమ విభాావాదిసంనర్గమున సముల్లాళము పొంది రసమగును. కావ్య 

మునకు సంబంధించిన వ్యాపారముచే త_త్తదభినయసంబంధముచే రసాత్మకత 

పొందుట స్థాయిభానమునకు నియతమై యున్నది. సామాజికులు తమ 

యందున్న స్థాయి సముల్ల సిత మగుట నాస్వాదింతురు. కావున సామాజికుడె 

రనమున కా|శళయ మనదగును. “ఆది” యనుట నాట్యమున సామాజికుడు 

కావ్యమున భావకుడు నని భావము. 
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రసస్య వ_ర్తమానత్వాన్నానుకార్యస్య నంభవః 

అనుకార్యస్య రామాచేః కాలాతి కమదర్శనాత్. ౨59 

నాతి కాంతానుకార్యస్య రసభావనయా కవిః 

కరోతి కావ్యం, రసికాన్ రంజ యేయమితీచ్చయా. 240 

బధ్నాతి కావ్యం య_త్తస్మాదనః సామాజికాశయః 

అతః సామాజికో ద్రేళ పవృ _త్తత్వాద్యథార్థతః. 241 

కావ్యస్యాతత్పరత్వేన తాత్పర్యం త|దసే భవేత్ 

అతో రసస్య తాత్సర్వగమ్యత్వం సమ్యగీరితమ్. 242 

అతో౬స్తు జన్యజ నకసంబంధో రసకావ్య యోః 

అతః సామాజిక నై వ రసస్యాశయళతా సీతా, 248 

సదాళివమతముగా నిరూపిత మయిన యర్ధమున కందు కొంత విశది 

కరణ మున్నది. రసము వర్తమాన కాలికము. కావ్యమాస్వాదించు సమయమున నె 

యిది యున్నది. ఆస్వాదమునకు పూర్వసమయమున లేదు. ఇట్లు రసము 

వర్తమాన మయినందున నతీతులగు ననుకార్యులకు సంబంధించినది కాదు. 

అనుకార్యుడగు రాము డత్యంతము (పాచీనుడు. ఇప్పటివాడు కాడు. అకీతుడు 

అథి (కాంతు డనుకార్యుడగు వాని రసభావనమున కని కావ్యము రచింఇడు. రసి 

కులను రంజింప జేయుదు నను నభిలామమున కావ్యము బంధించును కావున 

రసము సామాజికాాశయమని నిశ్చృయింప దగును. వాస్తవముగా కావ్యము 

సా మాజికో ర్రోముననే [పవృ త్త మయినది. రామాడితాత్సర్యమున కావ్యము 

(పవృ _త్తము కాలేదు. రసమునందే కవితాత్సర్యము అందువలన రసము 

ఆాత్పర్యగమ్య మకుట యు కము. కావున రసమునకు కావ్యమునకు జన్యజనక 

కావ మంగీకృత మగుగావుత. కావ్యము జనకము; రసము జన్యము. కాగా నీ 

యువపాదనమున సామాజికుడె రసాశయ మనుట సిద్ద మయినది. 

నను స్వదయితాస_క్తం పళ్యతో న రసోదయ 

తరి, రామాదిరసికాన్ |శుణ్వతో జాయతే కథమ్. 234 
న్్! 

రామాడిరర్థో న భవేద్విభావోఒస్య రసస్య తు 

అవిద్యమానళ్వా దేవ రామాచేర్న రసోద్భవః. లక్ 
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అ _తావివతితస్వార్థ విశషో౭ తత్స రత్వత రి 

ధిరోదాత్రాద్యవస్తానాం (పతిపాదనవ రా. 246 
నాన ప వావి 

రామాదిళబ్టో రత్యా దేర్విభావే భవతి స్ఫుటం 

ఇమ మేవార్గముద్దిశ్య కథితం భరశాదిభిః. 247 

శబ్బిగవహిత రూపాం సాను బ్దేర్విషయతాం గతాన్ 

_పత్యత ఇవ రామావన్కారణత్వేన మన్యతే. 248 

రామాదిగతభో గాది పతిపాదనవ ర్హ్మనా 
సుదృ థాహితసంస్కా రాతిశయా స్తే సభాసద:ః. 249 

శశ్వద్విధూత స్వ పర వివేకాశ్స విశేవతః 

సంభో గాద్యనుసంధాన పవణావాంకృతిత్వత,. 250 

నిర్వికల్పం నిరుపమం స్వాదం త తోపభుంజతే 

పవము క్త ంభవతి-స్వతో౭_కిద్యమానై రపి ఠామాదభిః కవి సందర్భ 
కౌళలేన [పగ్యతువత్ శబ్దోేవనీశై తదాన్రపా రానునంధానై క చి త్తతయా 
శో సృభిః స్వవరవి వేకవిధూన నేన |పతివన్నో రసో జాయతే. 

అనుకార్యులందు రసము లేడు. రనము సామాజికులందే యున్నది. 
అయినచో పామాజికాశయరసమున విభావమేది ? రామాదులు విభావమెట్లగు 
దురు? ఇట్టి కంకానివారణమునకై యీ (పఘట్రార్థ ము భావనీయము. నాట్య 

రంగమున లోకరంగమున సదృశ పతీతి యుండునన్న ఉపపాదనమున నొక యా 
శంక యుదయింప వచ్చును. స్వదయితాసక్తు డయిన వానిని లోకమున జూచు 
వారలకు రాగ|కోధాదు లుదయించును గావున రసోదయ ముండదు కదా? 

కావ్యనాట్యములలో రాగాదుల గూడి రసికు లు. న రామాదులను వినినప్పుడు 

చూచినప్పుడు రసోదయ మెట్టు కలుగును ? లోకమున వలె నిచట గూడ రాగ 
'ద్వేషూదు లుదయించును గావున రసోదయ మెట్లు కలుగును? సామాజికునకు 
సంబంధించిన రనమునకు రామాదులు విభావములు కారు. రామాదు లిప్పుడు 

లేరు కదా! వారు వర్తమానులు కారు. కావుననె స ముధయింపదు, 
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ఈ యాశంకాపరిహారమున కై యౌ యర్ధమును భావింపవళెను. 

శామాద్యనుకార్యులు స్వార్ధవి శేషమున వివతీతులు కారు. కావ్యము తత్ప 

రము కాదు కదా ! రామారిశబ్ణములు ధీరోదా త్రాద్యవస్థలను [పతిపాదించున్లు. 

అట్టి |పతిపాదనమార్గమున రామాదిశబ్దము రత్యాదులకు విభావ మగును. 

ఇందెట్ట యాప _క్రియు లేదు. ఈ యర్థముచె యుర్లేశించి భరతాదు లిట్లు నిరూ 

పించిరి: రామాదులు రామత్వాదికమును విడనాడి ధీరోదాత్తాద్యవస్థలను (పతి 

పాదించు వారయినపుడు సామాజికరత్యాదుల కుదో్భోథకతం్పము వహింతురు. 

రామాదులు శబ్దోవహితస్వరూపులై బుద్దిలో విషయముగా భాసిం 

తురు. అట్టు బుద్ధివిషయీకృతులు కాగా |ప్రత్యక్షముగ గోచరింతురు. అట్టి 

రామాదులను సవాదయుడు కారణముగ = విభావముగ భావించును. రామాది 

గతము లయిన భోగాదులను (పతిపాదించు మార్గమున సభాసదులు సుదృఢ 

ముగా సంస్కారాతిశయము కలవారు కాగలరు. స్వపరవివేకమును వారు విధూ 

నన మొనరింతురు. ఇది నాది, ఇది పరునిది అను భేదజ్ఞానమును విడనాడుదురు. 

సంఖోగాదుల యనుసంధానపవణు లగుదురు. వారు స్వావాంకారమయ 

స్వభావనహితు లగుదురు. ఆ సమయమున నిర్వికల్పము నిరుపము నయిన 

స్వాదము ననుభవింతురు. రామాదు లతీతు అయినందున వ ర్హమానులు కానం 

దున రామాదిరూపమున్న “భాసింపరు. కఫ్ సందర్భ కెశలమున (పత్యతముగ 

భాసింతురు. ఆయా రామాది భబ్దీేపనీతులై స్పష్టముగా భాసింతురు. |శోతలు 

సవాదయు లగువారు తద్వ్యాపార ముల యనుసంధాన మె ముఖ్యముగా చిత్ర 

నున భావింతురు గావున న్వపరవివేకవిధూనన మొనరింతురు. అప్పుడు రసము 

సహవృధయుల ప్రతిపత్సి లో గోచరించును. ఇట్టు రసోదయమును ఖావించునడి. 

కావ్యానుసంధానవశాత్ (శోతృసామాజికౌ రసే. 251 

రసికా తద్వ'దేవ స్యాన్నటో పి చ రసా|శయ క 

ఇతి |పష్టు ః |పతివచ॥ పురసాచేవ దర్శితమ్. £'62 

కావ్యానుసంధానమున [కోతయు నాట్యానుసంధానమున సామాజికు 

డును రసికులు - రసాశయు లగుదురు. అన్లు నటుడును రసాాళయుడు కాద 

గునుగదా ! నటుడును కావ్యానుసంధాన మొనరింపగలడు, రసాొ|శయుడేలకాడు 8 

అని (పశ్నించు వానికి (పతివచనము పూర్వ మె (పతిపాదిత మయినది. నయిడు 

B (45) 
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కేవల మభ్యాసపాటవమున నన్నిటిని _పదర్శించును గాని రసభావ వై వళ్య 

మాతనికి లేదు. కావ్యాను సంధాన మొనరించు వాడగునేని సవ్య్చాదయుడుగ నె 

యాతని పరిగణన ముండును అప్పుడు నటు డను వ్యవహారము లేదు. 

ఆత; సామాజికస్యాపి కావ్యస్య చ రసస్య చ 
భావ్యభావకరూపో2పి సంబంధో౬ స్తీతి దర్శితః. 258 

[పతిపొద్య పతిపాదకసం బంధః పూర్వ మేవో కః 

తత్తె)వ జన్యజనకసంబంధో ౬పి (పకాశితపాయః. లిర్శీ 

కావున కావ్యరససా మాజికులకు భావ్యభా వక రూప నంబంధమును 

కలదని పూర్వము నిరూపిత మయినది. కావ్యము భావకము; రసము భావ్యము. 

సామాజికుడు కావ్యద్వారమున రనమును భావీంచును. భావకు 

డగు సామాజికునందున్న భావకఆతావ్యాపార-థావన మహిమ వలన రసములు 

భావ్యమానములై యాస్వాద్యము లగును. ఈ యంశమిడివరలో సూచిత 

మయినది. ఇశ్రైరసకావ్యములకు (పతిపాద్య| పతిపాదక సంబంధము కలదని 

పూర్వమే నిరూపితము. రసము (పతిపాద్యము; కావ్యము (పతిపాదకము. 

ఇస్తు జనస్టిజనకసంబంధమును పూర్వమె |పకాశిత| పాయము. 

నటాభినయచాతు ర్యా త్పబం భే కనికల్పి లే 

(పయోగానుభవో శ్రేయః (శోతుః సామాజికస్య చ. 255 

తత్త చృక్షార్గ సంబంధనిర్టీ తిద్వారపూర్వకః 

స్వస్వళజ్దార్థసంబంధవి త్తిర్నిర్లీ తిరుచ్య తే. 256 

కవికల్పిత మయిన |పబంధమున నటాభినయ చాతుర్యమున (శోతకు 

సామాజికునకును [పయోగానుభవ ముండుట యావళ్యక మని తెలియ దగును. 

నొట్యకావ్యానుసంధానమున _ చిరాభ్యానమున్న వారలకు తత్సయోగాను 

భవము కలవారలకు రసాస్వాదము కలుగును. ఆయా శశ్రార్ధముల నంబంధ 

నిర్ణ యము ద్వారము. ఆ ద్వారపూర్వుకముగా స్వస్వశ భ్రార్భసంబంధ విజ్ఞానము 

నిర్ణిత మగును ఇట్టి ళశ్రార్థసంబంధపరిజ్ఞానమున్న నె వాక్యార్థము లయిన రసొ 
€9 అ ౧ అ లై @ 

దుల యకుభవము కలుగును. నట పయుక్తాభినయార్థ ముల గుర్తించి, కవి 

(ప్రయుక్త శక్రార్థసంబంధవి శేషముల గుర్తించి |పయోగానుభవము సంపాదించిన'నె 

వాక్యార్డ్ భూత రసపరిజ్ఞానము కలుగు ననుట ముహుర్ముహు రావ 

నీయము. చానా 



మష్టాధిశార ము రర 

శద్దార్థనం బంధము 

ఈ (పసంగమున శబ్జాత్థ సంబంధవి_స్తరణ మావళ్యక మగుట నిరూప 

ణీయము. 

సర్వ నై రవ హి శబస్య స్వార్థ వృ _త్తివిభాగతః 5 

షోఢా విభాగో భవతి తత్తదర్శ్భవళాదపి. 25'7 

స వాచనికో లాతణికో వ్యంజకో గమకోజపిచ 

[పత్యాయకదో్యతకా ఖ్యావితి పోఢా విభిద్య తే. 258 

త_త్తచ్చబొిపాధితయా షోఢా సో౬ర్జ్థో విభజ్యశే 

ఆర్భజ్ఞాపకసా మర్థ్య సంబంధః సో౭పి షడ్నిధః. 259 
ధి ఇ థి 

గ తి పలేభ్యో భిన్న ఏశేభ్యస్తాత్సర్యార్థో౭_పి దృశ్యతే 

శబ్ద మారు విధములు. తన యర్థవిషయమున నున్న వృ _త్రీవిభా 

గానుసారమున నీ విభాగము కలుగును. త _త్తదర్ధ వశమున గూడ నీ.షపషోఢా 

విభాగము నంగతమగును. వాచనికము, లాతణికము, వ్యంజకము, గమకము, 

(పత్యాయకము, ద్యోతకము నని యారు విధముల శబ్దము నిగడిత మయినది. 

ఆయా ళబ్ద ముపాధిగా నర్ధము నారు విధముల విభ_క్తమయినది, శ్ర మర్థమును 

గోచరింప జేయుట లోని సామర్ధ్యరూపమయిన సంబంధము నారు విధములు. ఈ 

షుడ్విధళబ్దముల కన్నను తాత్పర్యార్థము వేరుగా గోచరించుచున్నది. ఇక 

శ భ్రార్థ సంబంధవి శేషములు సూచితములు కాగలవు. 

అరే గృహీతసంబంధ 8 భభో వాచకసంబజ కః. 9260 
@ (0 యా 

యద్గుణాద్యవి శేషేణ వస్తుమాతం [పతీయశే 

తద్వస్తు వాచ్యసంజ్ఞ్హో౬ర్ధ ఇతి విద్వద్భిరీరితః. 261 

సా కబ్దన్యాభిధ" వృత్తిః వ _స్వైక జ్ఞాపక | కియా 

వాచ్య వా చకాభిధల స్వరూప మిందు న్నది. అర్థమున సాఇణాత్సం 

కేతమును అందుకొనిన శబ్దము వాచకమను చేరు గలది. గుణాది వేవరహిత 

ముగా వస్తునూతమె గోచరింపగా నది వాచ్యము అనుసంజ్ఞ కలది యగును, 

ఆ శబ్దమున కా యర్ధ మున నున్న వ్యాపారము వని ప్రకజ్జాపక మగు |కియ అధిధా 

వ్యాపార మగును, 

స్వార్థ స్వవృ_్త్యయోగేన తత్సంబంధిని వస్తుని. 262 
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తదూపేణతు బోద్దవ్యః శబ్లో లాతణికో భవేత్ 

తాదృగర్గోఖ వేల్ల తో లమణావృ త్రిసం శయ. 208 

స్వా భి ధేయావినాభూత పతీ కే వనుని క్వచిత్ 

ర్చ వ్యాపాఠవి శాం తి పాతుతా లక్షణోచ్యశే 264 

లజ్యులతకలతణల స్వకూవ మిందున్న ది, శబ్దము స్వసం శేతికమయిన 

యర్థమున స్వ పవృ త్తియుండనందున స్వార్థమును సంబంధించియుండు నన్థాంతర 

మున (పవర్తించినచొ త దూపమున నిది లాతణికశబ్ల మగునని తెలియవలెను. 
వివతళాం శమున స్వొర్ధముప యోగింపనందున నుపయోగించు స్వార్థసం బంధియగు 

నర్హాంతరము చెప్పుళబ్దము లాతణికము. ““గంగాయాంఘోవ 8 '” అను స్టలమున 

గంగా పవావారూపార్ధము ఘోపాధికరణముగా నుపపన్నము కానందున, గంగా 

[పవావామునందు ఘోవముండదు కావున, [పవోవామునకు సంబంధించిన తీర 
రూపార్థమునందు గంగాళద్దము వ ర్రించుటచే లక్షకళబ్ల మయినది. అచట తీర 

రూపొర్ధము లక్యము. అది లక్షావృ త్తి సమా[శయము. స్వాభి భేయావినాభూత 
(పతీతి లమణ యనిరి. స్వాభిధేయము గంగా [పవావాము. తదవినాభూతము- 
తత్సంబద్దమగు తీరరూపా వవతీతి లవణ. ఈ యర్హ మే యిట్లు నిరూపితమయినది. 
స్వాభి ధేయమునకు నంబంధముగా గో చరించు శ్రీరరూపార్గవస్తువునందు శబ్ద ప్యాపో 
రము వి|శాంతమగుటలో ేతువగునది లక్షణ. 

సంబంధమత్యజన్ వాచ్యలత్యు తద్దర్శ తద్దుణః 

త త్తద్విశిష్టాతిశయం వ్యంజయన్ వ్యంజకో భవేత్. 265 

రసాలంకారవశతో గుణధర్మవశాత్తు వా 

వాచ్యాదతిశ యో వా2.పి లత్యాదతిశ యో౭పి వా. 266 

దృళ్యతే యత త దూపమర్ధం వ్యంగ్యం వివృణ్వతే 

న్వపదార్థభర్మగుణగత రసాదిసహకారికర్మసామర్ధ్యాత్ 
అతిశయవదర్థక ల్చిత విశాంతిర్వ్యు కి రిత్యుకా. 267 

వ్యంజక వ్యంగ్య వ్యంజనా స్వ గూపమిచట నున్నది. వ్యంజక శబ్దము 

వాచ్యార్థ లశాార్థ తద్దర్శ తద్గుణములతోటి సంబంధమును విడనాడదు. వాచ్య 



మష్టాధి శాతము ఫ్రీ? 

లత్యు విశిష్ట మయిన యతిశయమును వ్యంగ్య మొనరించును. కావున వ్యంజ 

కము వ్యంజకశబ్ణము చే గోచరించు వ్యంగ్యార్థమునందు రసాఅంకారవళమున 

గాని గుణధర్మవళమునగాని వాచ్యవళమునగాని లత్యువళమునగాని గోచరించు 

నతిశయముండును. అట్లు సాతిశయమగునది వ్యంగ్యార్థమని వివరించిరి. 

ఇక వ్య_క్తి _ వ్యంజనా లకణ మిట్లున్నది. రసాదులలో సవాకారి 

కారణము లగు వాని కర్మ సామర్థ్యము స్వపదార్థ ధర్మ గుణగతముగా నుండును. 

ఆ సామర్గరమువలన నర్థమునం దతిశయము గోచరించును. అట్టి యర్థమున పర నవ 

సానము పరిక్టు ప మగును, రసాదిరూపార్ల మున వి శాంతి పొందునది వ్యంజన 
ద 

యని భావము. 

విశిపే వాచ్యలజ్యూ రే తద్వి శేమ్యెక దేశతః 
ట థి షా | 

వివటితార్థ ౦ [కమళో గమయన్ గమకో భవేత్. 288 

విశిష్ట వా చ్య ల జ్వార్గ వి శేషణసమా శితం 
రలు ® 

గుణభావరసాదినాం గమనం గమ్య ఈరితః, ఏడ) 

విళిన్తై. వాచ్యల మ్యే౬ రై వి శషణవి శమ్య యోః 

యావదర్గం వివృణ్వంతీ వృ_త్తిగ్గతిరితీరితా. 270 
థి — 

గమ్యే గమకోళబ్ణస్య వృ త్తిర్గతిరితి స్మృతా 

గమకగమ్యుగతి నిరూపణ మిందున్నది. వాద్యార్థము విశవణ విశి 

ష్టమై యున్నప్పుడు, లశ్యార్థము విశేషణవిశిష్టమై యున్నప్పుడు వాని విశేమైక 

చేశానుసారముగా వివకితార్గమునకు [క్రమముగా నవగమీంప జేయు శబ్దము 

గమక మగును. విశిష్టము లయిన వావ్యలజ్యార్ధములకు సంబంధించిన విశేమణ 

సమాశితమగు గుణమును భావమును రసమును ఈ మొదలగు వాని నవగమ్ంప 

"జేయుట గమ్యమనదగును. విశిష్టమగు వాచ్యల ణ్యూర్ధములలోని విశేషణవి శమ్య 

ములలోని సర్వార్థమునువివరించు వృత్తి గతి యని వ్యవవోరము కల దయినది. 

విశిష్టమున వి శేష్యా శయ వివతీతవి శేవమును గోచరింపజేయునది గమకము, 

విశేమణా (శయ గుణభావ రసాద్యవగమనము గమ్యము, విశేషణవి శేష్యములకు 

సంబంధించిన యౌావదర్గ మును వివరించువృ త్తి గతి యని సారార్థము. 

స్వవృత్తీద్వారత ౩ స్వార్ధవి శషణగుణాదితః, 2171 
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అర్థాంతరమనున్యూతం దో్య్ళోతయన్ దో్యతకో భవేత్ 

గుణధర్మరసాదిభ్యః పతీ తేభ్యః పృథక్ పృథక్. ౨9 

త త్తద్వి షే షణసామర్ధ్యకల్నో ర౭ర్లో ద్య|ోత్య ఈరితః 

వాక్యాగర్థా వయవీభూత పదార్థాన్ జి ఘతీ [కమాత్. 278 

వివకితే ద్యోతమానా యా వృ త్తిర్ల్యుతిరుచ్యు కే 

ద్యోళ్యే దో్యోతకళబ్రస్య వ్యాపృతిర్ద్యుతిరీరితా. 274 

ద్యో్యకక ద్యోత్య దృతి స్వరూపమిందున్నది. స్వవృ త్తిద్వారమున 

స్వార్థవిశ షణరూపము లయిన గుణాదుల ననువరించి యనునూూత మయిన 

యర్థాంతరమును ద్యోతన మొనరించు ళబ్దము దో్యోతకము అనదగి యున్నది. 
పతీతము లయిన గుణధర్శరసాదుల కన్న వేరువేరుగా త తదింశేవణసామర 

కల్ప మయిన యర్థము దో్యోశ్యము అనదగును. వాక్యార్థావయ వీభూతము 

లయిన పదార్థములను |కమముగా ననుగత మొనరించు కొనునదై. వివడి తార్గ 

మున దోగితమానమగు వృత్తి ద్యుతి యగును. దో త్యార్థమునందు ద్యోతక 

శబ్దమున కున్న వ్యాపారము ద్యుతి యని (గహింపదగును. 

(పతీళో ౬తిళయో య|కవాచ్యల జ్యాది వన్తుషు 

(పత్యాయయం _స్తమేవార్థం శబ్ద * [పత్యాయకో భవేత్, పోల్ 

గుణీ రసే వాజఒలంకాఆే పదవాక్యార్గసం గయే 

|పతీయమానో౭_ తిశయ ః (పత్యాయ్యో లత్యువాచ్యయోః. 576 

లవి శమేణ వ్యాపారో రసాద్యతిశయావధి 8 

(పత్యాయకస్య (పత్యాయ్యే (పతీతిరితి కథ్యతే. 977 

(పకాయక (పత్యాయ్య (పతీతుల స్వరూప మిచట నున్నది. వాచ్య 

లజ్యాదులలో |పతీత మయిన యతిశయ రూపమగు నర్భమును |పత్యాయన 

మొనరించు శబము [పత్యాయకము. పదవాక్యార్హసమా శయముగా నున్న గుణ 
ద థి LL 

మునగాని రనమునగాని యలంకారమునగాని |పతీయమానమ గు నతిశయమును 

(ప్రత్యాయ్య మందురు. వాచ్యాార్గ మున లశ్యార్థమున (పతీయమానమగు నతి 

శయము (పత్యాయ్య మగును. [పత్యాయకమగు శబ్దమునకు (వత్యాయ్యమగు 

నర్ధవిషయమ న రసాద్యతిళయావధికమగు వ్యాపారము, మధ్యలో నచటను 

వి శాంతిపొందని వ్యాపారము, రసాద్యతిశయముననె వి|శాంతిపాందు వ్యాపొ 

రము (పతీతిరూపమగు వ్యాపారమని పెద్దలు నిర్ణయించిరి. 
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'దేశకొలాదుల గుణధర్మ ములు 

వాక్యార్థరసాద్యనుభవము శచ్దార్థసంబంధాధీన మయినందున శశ్రార్థ 

ముల వడ్విధసంబంధ మీవిధముగా నిర్ణీత మయినది. _ శశ్లార్థసంబంధద్య్వాదళక 

మున రసావియోగము ముఖ్య మయినందున తన్నిరూవణమున కై చేశకాలాదుల 
గుణధర్మాఖ్యాన మువేతీతము. 

దేశ కాల [కియా జాతి రూపవాచ్యాదివస్తుషు 

షట్పదార్థవీచా రాయ గుణా ధర్మాశ్చ కల్పితాః. 278 

కవిభిః స్వి[కియంళే తె తద్ శైః కావ్యాదిసంపదే 

అతై )వా-ప్యభిధియంతే వాచ్యాద్యర్థోవలబ్ద యే. 279 

చేళము కాలము (క్రియ జాతి యను పదములచే 'జెప్పదగిన వస్తువులలో 

గుణములు ధర్మములు కలవి నిర్జీ త మయినది. ఈ గుణధర్మకల్పనము [దవ్య 

గుణకర్మాదిషట )దార్గపరిశీలనమున కుపయోగించును. త_త్తత్స్వరూపవిచార 

మున నమర్ధులగు కవులు కావ్యాదుల సంపక్సిద్దికె వీనిని స్వీకరింతురు వాచ్యా 

ద్యర్థముల యుపలబ్దికై వాని నిచటనే నిరూపింతుము. తన్నిరూపణము 

తత్తదర్ధవి వేక మీయగలదు. 

దేశే నిమ్నోన్నళళత్వాదిరాకారో ధర్మ ఈరితః 

గి కి, ద తస్మిన్ మృదుత్వ కాఠిన్య కార్య శాళ్ల్యాదయో గుణా 280 

నకం దివవికాగేన ద్విధా కాలః [పకీ ర్రి తః 

తమస్తేజశ్చ తద్దర్మా గుణా శా ర్హవాదయః., 281 

యః సంయోగవిభాగాదిః క్రియాధర్మః న కథ్యతే 

త్య వె_ఫల్య సాఫల్య సుసాధుత్వా వయో గుణాః. 282 

నివృ_తిశ్చ [పవృ _త్తిశ్చ జాతిధ ర్మావితీరితొ 
ఛై ర్యాదయో గుణా_న్హత సవాజావోగ్యరూపతః. 288 

దేశము కాలము [కీయ జాతి యనువానిచే వాచ్యము లగు వస్తువుల 

గుణధర్మము లిందున్నవి. దేశమున నిమ్నుత్వ మున్నత త్య మను నాకారమును 

ధర్మ మందురు మృదుత్వము కాఠిన్యము కృశత్వము శుక్షత్వ్టము మొదలగు 

నవి గుణములు. కాలము _ రాతియని, పవలని రెండు విధములు. రాతి 

ధర్మము తమస్సు, పగటిధర్శ ము తేజస్సు. ఆ_ర్హవాదుల.-బుతుధర్మ్హము మొద 
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లగునవి కాలగుణములు. సంయోగము విభాగము మొదలగునవి [కియాధర్మ 

ములు, వె ఫల్యము సాఫల్యము సాధుత్వము మొదలగునవి (కీయాగు ౯౫ వలు, 

నివృత్తి (పనృత్తి యనునవి జాతిధర్మములు. ఛై. ర్యాదులు గుణములు . ఇవి 

గవాజావేోర్యరూవమున నుండును. ఇట్లు దేశకాల |కియాజాతులకు కత్సితము 

లయిన ధర్మగుణములు నిరూపితము లయినవి. ఇటువై వీని భేదాములను 

గొన్ని టిని జెప్ప్వవలయును. 

"తే భవేయు స్త్రిధా తత వాజ్మనఃకాయరూపతః 

శోభనాళోభనత్వేన తే భవేయుః పునర్షి పధా. 284 

థె ర్యాదయో౭| త సవాజూ ఆవోర్యో్య౭_భ్యాన సంభ్భతః 

మాధుర్య నిమ్టురత్వాదిగుణో వాచి |పకల్సితః, 286 

[కూరత్వశాంతిమత్వ్వాదిగుణాః స్ఫ్యుర్మానసా గుణా 

లావణ్యసౌకుమా ర్యాదిః శారీరః కల్పితో గుణశ. 286 

జాతిగుణము లయిన ఖై ర్యాదిగుణములు సవాజా హార్యరూ వములు 

కాగా నవి మణిల వాజ్మనఃకాయరూపమున (తీవిధము లగు చున్నవి. ఇ వియు 

శోభనము లని యశోభనము లని మటల రెడు విధములు. థై రాక్ట్రదులు 
సవాజగుణములు, ఆహోర్యమనునది తెచ్చి పెట్టుకొన్నట్టిది. అభాష్హాసమున 

సంపన్న మయిన గుణము. మాధుర్యము నిష్టరత్వము మొదలగు గులా ములు 

వాచికములు. వాక్కునందు (పక ల్పితములయిన గుణములు. [కూరత్వము 

శాంతిమ_త్వము మొదలగు గుణములు మానసము లయిన గుణములు. లావ 

ణ్యము సౌకు మార్యము మొదలగు గుణములు శారీరములలున కల్పితగురా ములు. 

గుణ[తయోపాధిభిన్నా (తిధా (పకృతిరుచ్య తే 

అర్భకత్య్వాద్యవ సైవ శాసు ధర్యిత యో చ్యతే. 287 

జాత్యా|శయా గుణా ఏవ తాను (పకృతిషు స్వతః 

స_త్త్వ్వరజ_స్తమోగుణములను మూడు గుణముల యుపాధులచే 
లిన్నమెై (పకృతి మూడ విధముల నున్నది ఆ సా_త్విక్మ పకృతి రాజస పక్ళతి, 

తామస|పక్కతి ం ప స స|పక్ళతి యని ఆ (పకృతులలో నర్భక క్వాద్యవస్థయె భర్శ్మిగా 
నుండుననీ యనిరి. జాత్యాాశయము లయిన గుణముల యా (పక లు 
అందుండునని విఖ్యాతము. 
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దేశకాలాదులందు కల్పితము లయిన గుణధర్మములు షట్చదార్థ మున 

కుపయోగించుట పూర్వము నిర్దిష్ట మయినది. (దవ్య, గుణ, కర్ణ, సామాన్య, 

విశేష, సమవాయము లను పదార్థషట్కమునకు సంబంధించి గుణధర్భములను 

జెప్పుట (పళ్ళతమ వే&ీతము. ఆ యేశిత మిచట నున్నది. 

ఆకార వత్వ్వాది రేవ [దవ్యధర్మ ఇతీర్యతే. 288 

గుణాః శోభా౭ 2 భి రూప్యాదిః [దవే కవిభిరుచ్య'తే 

న్య _కృళాఒవ్య కృళాదిస్తు గుణే ధరి ఇతీర్య తే. 289 

వస్తుశోభాకరత్వం యత్స గుణః కల్పితో గుణే 

ధర్మో గుణో యః [కియాయాన్స న వవేవా కర్మణి. 290 

ధర్మః స ఏవ కవిభిః సామాన్యే సరికల్పితః 

యదవాంతరసామాన్య భదా శయసహిష్ష్టుతా. 291 

వ్య క్తిషు వ్యాష్యవృ త్రిత్వం సామాగ్యే కల్పితో గుణః 

స్వా శయాభిన్న రూపత్వం ధర్మః స్యాత్సమవాయభాక్ . 299 

గుణ[దవై కక ఘటనాసామర్హ రం గుణ ఈదితః 

ముగ్ద్గళ్వాదివిశిష్టత్వం యత్స ధరో విశేవభాక్. 298 

వినియోగార్హతా "లేషూం గుణ వవేతి కల్ప లే 

ఆకారన_త్త్వము మొదలగునది [దవ్యధరుము. శోభ ఆభిరూప్యము 

మొదలగునవి [దవ్యమున గుణము లని కవు లందుకు.  ఇంతవజకిది పదార్థము 

లలో | దవ్యవిషయము. వ్యక్తత అవ్యక్తత యనునవి గుణమున ధర్మములు. 

వస్తుకోభాకరత్వ మనునది గుణమున కల్పిత మయిన గుణము. గుణమున 

గుణ ముండదు. కావుననె యిది కల్పిత గుణము. గుణానంతరము కర 

విశేషము చెప్పవలెను. పూర్వము [కియాగతములుగా నిరూపించిన ధర్మగుణ 

ముల; అనగా, సం యోగవిభాగాదిధర్మము, _వెఫల్యసాఫల్యసుసాధుళ్వాదిగుణ 

ములు కర్మకును సంబంధించి యుండునని (గహింపదగును. అవాంతర సామా 

న్య భేదా|శయసహిష్టుత యనునది సామాన్యమున కవి పరికల్పిత మయిన 

ధర్మము. “నిత్య మేకమ నేకానుగతం సామాన్యం. పరం సత్తా అపరం |దవ్యతాద్వి” 

అని తార్కికుల సంగవావచనము. సామాన్యము స్వరూపతః ఆనేకానుగత 

ముగా నుండును. సమవాయసంబంధమున నవేకవృత్సి యగును. కావున 

B (46) 



$62 భావ పకాశనము 

“నిత్య శ్వ సత్య'నేకసమ వేతత్వం” అనునది సామాన్యలతణము,. పరసామా 

న్యము దవ్యగుణకర్మలం దుండును, షృకె కగతము అపరసానూన్యము. 

కాగా అవాంతరసామాన్య భేదా శయసహిమ్హుత స్పష్టము. అయా వేరు వేరు 

వ్యక్తులలో వ్యాప్యవృ త్తి త్వ మనునది సామాన్యమున కల్పిత మయిన గుణము, 

ఇది సామాన్యము. ఇక  సమవాయము; స్వా శయాభిన్న రూపత్వ మనునది 

సమవాయము నందలి ధర్మము. గుణము [దవ్యమునందు సమవాయసంబంధమున 

నుండును. అప్పుడు స్వ్యాశయ మయిన (దవ్యమున కన్న నచటి సమవాయము 

నకు వేరు రూప ముండదు. గుణ[దవ్యములకు పకఘటనాసామర్థ్య ముండుట 

యశనునడి సమవాయము యొక్క గుణము. ఇక విశేష మున్నది. ముగ్గ 

ఈ్వాది విశిష్టత్వ మనునది విశషగత మయిన ధర్మము. వినియోగార్హృతయె 

విళవమ.ల గుణము. ఇట్లు పషట్పదార్థముల ధర్మగుణములు (గావ్యాములు. 

యే ధర్మా యే గుణాః క్టుప్తా వాచ్యలజ్యాదివస్తు షు, 294 

ఆ చె స్తదర్ధాతికయో (గావ్యాః కావ్యాదిసంపదే 

వాచ్యములు లత్యమ లు నయిన కావ్యవస్తు వులలో నే యే ధర్మము 

లే యే గుణములు క్టుప్పములై యున్నవోయా యా ధర్మములచే నా యా 

గుణములచే త _త్తదర్టాతిళయమును [గహింప వలెను. ఇది యంతయు కావ్యాది 

సంపద సవాకరించును. సముచితధర్మగుణో చేతముగా వాచ్యలత్యువస్తు 

నిబంధన మొనరించిననెి తదతిశయము కావ్యసంపద కనుకూల మగును. 

వివక్షీతార్థ ము 

వజ్షైన చ పదేనాపి పదాభ్యాం చ పద్రైరపి. ౨05 

వాక్యేన వాక్యార్టేనై తే వ్యార్థాః మేథా వికల్పితాః 

వివ&.తార్ధసంప త్రీహేతవః స్యుర్యథో చితమ్. 9298 

వాచ్యల జ్యూద్యర్గము లనేకములు (పదర్శితములు కాగా వివ&ితార్గ 

(పతిపాదనమున సమర్థమలగు వానిని నిగర్టేశింపవలసి యున్నది. అట్లు (పతి 
(9 a య 

పాదకము లారు కలవు - వర్ణము, పదము, పదద్వయము, అ నేకపదములు, 

వాక్యము, వాశ్యార్థము నను వానిచే వివడిత పతిపాదనము కలుగును. ఇట్లు 

(వతిపాదక ములగు నివి యారు వఏధములుగా వికల్పితము లయినపి. ఈయారును 

యథో చితముగా వివతితార్గసంప_త్తిహేతువులు. యథోచిత మనుటచే నొక్కొక 
స్థలమున నొకటి రెండు మూ డెన్ని యయిన నుండవచ్చు నని భావము. 
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కార కేణ కదాచిత్స్యాదభిధాయాః కదాచన 

తద్ది లేన సమా సేన సర్యనామ్నా కదాచన. 297 

|వపకృశ్యా (పత్యయునాపి ధాతుకాకూపనర్గ తః 

వ కుర్వివజా ౬లంకారరసారది భ్యః కదాచన, 298 

వాచో లత్ష్యుత్వమాయాతి లతో వాచ్యత్వ మేతి చ 

ఏవం వినిమయం చాపి వ్యత్యయం చ పరస్పరమ్. 209 

వాచ్యాదయో౭ర్థా యాస్యంతి స్వోచితాతిశయా _ప్రయే 

ఏత దూ పేణ బోద్దవ్యం త_త్రదర్ధవి వె కృృభిః. 800 

సముచితకావ్యము నందు వక్షృవివక యనేకవిధమ.ల భాసించును. ఆ 

విధానముల పరిగణన మిందున్నచి. కారకమున నొకప్పుడు, అభిధ వలన మరి 

యొకప్పుడు వివత భాసించను. తద్దితమున సమాసమున సర్వనామమున నొక 

ప్పుడు గోచరించును. |పకృ్ళతిచే | పశ్యయముచే గూడ నవభాసించును. ధాతు 

కాకూపసర్గముల వలనను భాసించును. ఒకప్పు డలంకారరసముల వలనను వివజా 

భావమున్నది. వివజా సూచకములగు నిట్టి వానిచే వాచ్యము లత్యు మగును, 

లమ్యము వాచ్యత్వము పొందును. స్వవ్వసముచిత మమున యతిశయ (సెప్తికె 

వాచ్యాద్యర్థము లన్నియు పరస్పరము వినిమయము నేని వ్యత్య యమునేని 

పొందుట యున్నది. ఆ యా యర్ధములవిపేచన మొనరించు వారు ఈ యీ 

విధములుగా వివికీ తార్ధ సిద్ది యుండుటను గు_ర్రింపవలను. 

వివదీళార్థమున కనేకపర్యాయపదము లున్నవి. వాని స్వరూప 

నిర్వచనము |సకృతోవయోగియగును. పర్యాయవట్క మిచట భావనీయము. 

వివటితమభి| పాయః ఫలం భావః (ప్రయోజనం 

తాత్సర్యమితి పర్యాయశబ్దా వాక్యార్థగోచరాః. 801 

[పయుజ్యమానో ౬ ఫీష్టార్థ కారకా దిసమన్వితః 

నీయతే య త్పబోధాయ తత యోజన ముచ్యతే. వీ0౨ 

యో౭రో బుదిసితోఒఖీషో వ క్షృవాక్యేన గమ్య శే 
క an) CA) అమ 

తద్వివడితమిత్యు_క్షం దర్పణాచె ముఖాదివత్. 808 

యదర్ధస్యాభిము ఖ్యేన పదార్థా హ్యూపకుర్వ తే 

“సోఒభిపాయ_స్తదుత్కర్న 8 (పాయళ్ళ బైన కథ్యతే. $04 



864 ఛావ (పశాళనము 

(పధానము పకాత్యో౭ర్ధః పదార్థా హ్ఫ్యబకార కాః 

తత్పరత్వం పదార్థానాం తాత్పర్యం తదితీరితమ్. 806 

అఫీ ప్లార్భ పరీపాకో నే శాదేరథవా కేః 

_ [దుమాదిఫలవద్య త స్వాద్యతే తత్ఫలం భనేతి, 806 

వ్యాపారో యత నేళాదేః శృంగారాదిర్విభావ్య లే 

అర్థసండర్భచాతు ర్యాత్స భావ జతి కథ్యతే. £07 

వాక్యార్థ గోచరములగు నారు పర్యాయశబ్దము లున్నవి: వివజీతము- 

అభి[పాయము-ఫలము-భావము-| ప యోజనము- తాత్సర్యమునని. వీని స్వరూప 

నిర్వచన మటునిటుగా నీటనున్నది, ౧. [పయోజనము-కారకాది సమన్విత 

మయిన యశీష్టమగు నర్థము (ప్రయుజ్యమానమ గుచు నే యర్ధ | పజోధనమున్నకే 

సమానీతమగునో ఆ యర్థము |[పయోజనమని యనదగును. ౨. వివతీతము- 

బుద్ధిస్టతమయిన యఖీష్టారము దర్పణాదికమున ముఖాదులు వలె వ_కృ వాక్య 

మున గమ్యమగునో, పాఠకుని బుద్దిగతమయిన భావమె కావ్యము నందలి వక్త 

వాక్యమున భాసించినచో నడి వివతీత మనదగును. =. అభి |పాయము-పదా 

రము లన్నియు నే యర్థము యొక్క యాభిముఖ్యమున నుపకరించునవి 

యగునో యా యర మభ్మిపాయ శ్చమున నెన్నదగినది యగును. ఇందు 

(పాయళ్ళ్శబ్దమున తదుత్కర్న ము గోచరించును. అభి = ఆభిముఖ్యమున, 

(పాయః == ఉత్కర్ష కలది అభి పాయము- ౪, తాత్సర్యము-ఉపకార్యమగు 

నర్థము (పధానము; పదార్థము ల. పకారక ములు. పదార్థములకు (పధానార్థ వరత్వ 

మున్న చో తాత్సర్యమగును. ౫. ఫలము-కావ్యమున నాయకాదుల యఖీష్టార్థ 

పరిపాకము కాని, కవియొక్క యఖభీష్టారపరీపాకము కాని వృజూదుల ఫలము వలె 

సమాస్వాద్య మగునేని ఫలమగును. ౬. భావము - అర్ధసందర్భచాతుర్యమున 

నాయకాదుల శంగా రాదివ్యాపారము బాగుగా విభావిత మగునేని యది భావ 

పదమున వ్యప దెళింప దగును. 

థాట్ట - (పాథాకరమతములు 

వాక్యార్థము యొక్క స్వరూప మీమాంన మొనరించినవారు మీమాంస 

కులు. వారిలో భాట్టమళానుయాయుల భావమునకును |పాభాకరమతానుయా 

యుల ఖావమునకును భేదము కలదు, వాని సామంజస్య|పతిపాదనము నావళ్య 

కము. ఈ విషయ మిట |వస్తుత మగును. 



. మష్టాధీకారము రత్రేర 

కా ప్రైః [(పాభాక్నరై రేష వాక్యార్థ 8 కథ్యతే ద్విధా 

పదార్థా న్యోన్యసం సర్గో వాక్యార్థ ఇతి భట్టవాక్ . 808 

పదార్థవఏవ వాక్యార్థ షత (వాభాకరా విదుః 

కవెర్వివతయా యస్య |పాధాన్యం పరికల్ప్య'ే. 809 

భవేత్స ఏవ వాక్యార్థ ఇతి నిర్గీయే బుధైః 

భాట్టులు |పాఖాకరులు నీ వాక్యార్థము *కెండు విధముల నుండు 

ననిరి. పదార్థముల యనోరన్యసంనర్గ్ల మె వాక్యార్గమని భట్ల వాక్కు... పదార్థ మె 

వాకళ్యార్థమని (వాభెకరు లందురు. కవి వివఖానుసారమున (పధాన మగు 

నదియె వాక్యార్థమకి బుధులు నిర్ణయిం చిరి. ఇట్లది సూత్రప్రాయ మయిన 

మూలసారము. ఇచటి యూ మూడు భావములు వివరణావేతములు. వీని 

నిట్లు (గ్రహింపదగును. శృంగార పకాళమున నీ వాదములు సూచితములు. 

అభిహితము లగు పదార్థమ. ల కన్యయముండునా! అన్వితములగు 

పవార్థముల కన్వయముండునా? “ఉచ్యతే”. ఇందు మతభేద మున్నది. కొంద 

రందురు-ఆన్వితముల కభిధానము; అభిపొతముల కన్వయము అనీ. మరిగొంద 

రందురు-అన్వితముల కభిధానము కాదు, అభిహితములకు నన్వయము కాదు 

అని. వీని స్వరూప మిట్లుండును. కుమారిలభట్టానుయాయులు అభిహితా 

న్వ్యయవాదులు. అభిహినములగు పదముల కన్వయము నిరూపింతురు, (ప్రభా 

కరానుయాయులు అన్వితాభిధానవాదులు. పదాంతరములతో నన్విశము 

లయిన పదముల కన్వయ మభిధానింతురు. వాక్యార్గజ్ఞానమున మూడు హేతువు 

లున్నవి _ ఆకాండు, యోగ్యత, సన్నిధి యని, ఆకాం క- వాక్యార్థజ్డనమున్నకె 

పదములకు పారస్పరిక సంబంధ మావశళ్యకము. ఆకాంత లేకున్న ఒకేవాక్య 

మన్న జ్ఞాన ముదయింపదు. యోగ్యత - శబ్దముల పర స్పరసంబంధమున బాధా 

భావము. సన్నిధి - పదము పదము సమీపమున నుండుట. వ్యవధాన మున్న 

బోధ కలుగదు. ఈ మూడుహేతువుల ద్వారమున శబ్దములు పరస్సరాన్విత 

ములై_ విశిష్టార్భము నీయగలవు. అప్పు డా శబ్దసమూవాము వాక్యము, 

ఇట్ట వాక్యమున రెండువిధము లగు నర్థము లుండును. ఒకటి 

పదార్థము, రెండవది వాక్యార్థము. అభిధచ్రే పదార్థ పతీఢి కలుగును, తాత్చర్య 

వృ త్తిచే వాక్యార్థ[పతీతి కలుగును. వ్యాక్యార్థబోధ అభిధావృ త్తిచే గలుగదు. 
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తద్భోధమున కై తాత్సర్యవృ త్తి నంగీకరింప వలెను. ఇది యధిహిశాన్వయ 

వాదము, 

అన్వితాభిధానవాదు లీ తాత్పర్యవృ త్తి నంగీకరింపరు. వాక్యార్థము 

వాచ్యదచ్వారమున గోచర మగు నందురు. అభిధావృ _త్తియందె తాత్పర్యవృ శ్రి 

సమావిష్టమై యుండునని వీరిభావము. వ్యుత్స_త్తిబలమున శబ్ద మర్గమును 
బోధించును. వృద్ధవ్యవహారమున వ్యుత్పత్తి కలుగును, వృద్దులు వాక్యము 

ననె వ్యవవారింతురు. పదమున వ్యవవారింపరు. వృద్దుడు వాక్య|పయోగ 

మొనరింపగా మధ్యముడు త దర్భ పరిజ్ఞ నమున ననుకూలముగా వ్యవవారించును. 

ఆది గుర్తించి బాలుడు “ఈ వాక్యమున కిది యర్హము” అని అఖం డవాళ్యార్థము 

ఆలిసికొనును. ఇట్లు పదము లన్నియు వాక్యార్థమునే యవగమింప జేయు 
చున్నవి, వాక్యార్లము [కీయాకారక సంసర్గ రూపము. కారక ములు [ఓయా 

సంబంధోన్ఫుఖములు, [క్రియలు కారక విరహాసహిష్టువులు. కావున అన్వితపద 
ములక స్వశజ్రములచే నభిధాన ముండును, కాగా వాకళ్యార్థము శాబ్ద మె. అధి 

హిళతాన్వయపవమున వలె వాక్యార్థము పారంపర్యమున గలుగునది కాదు. ఇది 

యన్వితాభిధానవాదము. 

సాహిత్య పకాళన మయిన భావపపకాశనమున నీ వాదమా వాద మే 

వాద మభిమానవాదము కాదు. ఈ యంశము నిరూపించుటకే “*కవేర్వి 
వతయా'' యున్నది. కావ్యమున కవివివత ననుసరించిన యర్గనిశ్చయము 
యుక్తము, సామాన్యమంు న వ_క్రృవివజాశయణము యుక్తము కాదు, 

“వకుం ఇచ్చా-వివజా''. కవి కావ్యమున నే యంశమును జెప్పుట కిచ్చపడి 
యట్టి శద్దరచన మొనరించెనో యాతని వివజానుసారమున నా యంశమును 
భావింపవలెను. ఇట్టి వివజాధీనముగా శే యర్థమునకు (పాధాన్యము కవి నిశ్చ 

యించెనో గు_ర్జింపవలెను. త త్పధానతానుకూలముగనె యితరార్గములను కవి 

యనుసంధానించుటను నిశ్చయింపవలెను. అశ్లే యర్థమునకు [పాధాన్యము 

నీళ్చిత పుయినచో యా యర్ధ మె వాక్యార్థము. ఇట్లు సాహిత్య పకాళవాదులు 

నిశ్చయింతురు. ఇట్లు సామరన్యము భావించునది. 

అర్భాః పదై రభిహితాః స్వాతం ల్యేణ పృథక్చృథక్ . 810 

అన్యోన్య యోగ్యసంసర్షమాకాంద౦ తే పరస్పరం 

కళ గ్ అక ఆగ 5 నచ | సంసర్ష యోగ్వ్యైః కధథిత సంస ష్టాసు విమృశ్య చ, 811 



షష్టాధి కారము 887 

కసోోపకుర్ము ఇతి చ (పధానస్యోపకుర్వతే 

[ప్రధానం యత్సరం 'లే౬ఒపి పదాన్ధాన్తత్చరా యతః. 812 

భవంతి తస్మా తాత్సర్యమిత్యర్థాంతరముచ్య తే 

వక్షృద్వారా వాక్యధర్మ నై కవ వాకా ర్థకల్బ్పనమ్. 

భాట్ట |ప్రాభాకరమత సామరస్యము సూచిత మయిన పిమ్మట తదు 
పోద్భృలకముగా గొంత చెప్పవలసి యున్నది. దానిక తాత్సరా ర్థమును 

వాక్యార్థ మగుట యిచట నిరూపిత మగును. పదములచే నర్గము 9రూపిత 

మగును, ఈ పదము వలన నీ యర్గమును గుర్తింప వలెనను ననాదిగా నియమ 

మున్నందున నాయా పదము లా యా యర్లములను 'జెప్పగలవు. పదము 

పదాంతరసవాకార మక్కరలేకుండగనె వేరువేరుగా స్వతంత్రముగా నర్థము 

నిరూపించును. అట్టు పదాభిహితము లయిన పదార్థముల. పరస్పర మన్యోన 

యోగ్యసంసర్గ మాకాంతీంచునవి యగును. అట్టి యా పదములు విమర్శపుర 

స్సరముగా (పకథితము లయిన సంసర్గయోగ ము లగు వానితో సంసృష్టము 

లగును. అట్లు సంసృష్టము లయిన యవి “నేము దేని కుసకరింతు'' మని 

(వథానమున కుపకరించును.  [పధానము యత్సరముగా నుండునో పదార్థము 

లును తత్పరములె యగుకు. కావున తాత్పర్యమనునది కవివివవావిషయ 

మయిన యన్ఞాంతర మయినది. వ_క్షృ్రద్వారమున వాక్యధరగ్ర మె వాక్యార్థమని 

(పకల్పితము నీశ్చితము నయినది. 

విశవమణాని సర్వత విశింమంత్వపి సర్వతః 

విశమ్యస్య (పధానత్వం స్వా|శయత్వం వివృణ్వ'ే, వే శీ 

విశేషణము లంతటను విశేమ్యయు కములు విశేష్యసలగతములె 

యయి యుండును. విశేవ్యమునకు (పాధాన్యము సంపాదించునవి యగును. 

తమకు విశేమ్యమె యాశయ మని వివరించు నవి యగును. స్వరవిశేషణములు 

విశేష్యముతోడనె సంగతము లగుటయు, తమలో తామువేనితోడను సంగతములు 

కాకుండుటయు, స్వవి శేష్యూ[శయముననె యుండుటయు సర్వత ప్రసిద్ధము. 

ఇట్టి యో యు క్రి ననుసరించియు పదార్థ వాక్యార్గసంగతిని దర్శింప వలెను. 

పదారము లంతట వాక్యార్గ సంగతములె యగును. వాక్యార్థమున కె (పధా 
ము ® ® 

నత్వమును స్వా[శయత్వమును విశద మొనరించును. 
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అతో రసాలంకారాదేః (పాధాన్యం యత దృళ్యశే 

త_త్సదన్యతమ నత వాళ్యార్థత్వం [పయాస్యతి. 815 

రసవియోగాత్మక మయిన సంబంధ నిర్ణ యములో నిగమనాత్శక 

ముగా నీ యర్హమును భావింపవలెను. ఏ స్థలమునందు రసాలంకారాదులకు 

(పాధాన్యము భాసించునో అచట రసాలంకారాదులలో నన్యతమము వాక్యార్గత్వ 

మును పొందును. కవివివజానుసారి (పాధాన్య మిందే యుండును. ఇందే 

కవితాత్సర్య మున్న దని నిశ్చయింప వలెను. 

ఇతి శచ్జార్గయో రూపం సిద్దం శద్దార్గనిర్ల యే 

భట్టాభథినవగుపార్యపాదై_ రేవం (పదర్శితమ్. 816 

ఏవం విభావ్య కవిఖి_స్థ _త్తృదర్గో నిబధ్యతాం 

శబ్ద్యార నిర్ణ యవిషయమున శబజ్ఞారముల రూప మీ విధముగా సిద్ద 

మయినది. (శ్రీమదభినవగు _వ్రభట్టార్యపాదు లీ విషయము నీ విధముగనె పద 

ర్భించిరి. అభినవగు _ఫ్మపదర్శితవిధమున నె యిది నిదర్శిత మయినది. ఇది 

యభినవగు_ప్పసిద్దాంత మయినందున కవులు బాగుగా విభావన మొనరించి తత్త 

దర్భములను నిబంధింతుకు గావుత మని యిది కవ్యుప దేశము. 

అపై 8 వేశ్చిదా చావ ్యః (పకారాంతరకల్సితమ్. 817 

శబ్లారయోః స్వరూపం తు తద్వివిచ్యాభిధియతే 

శబ్బస్త్రిథధా వాచకళ్ళ తథా లాతణికో౬పి చ. 810 

వ్యంజకశ్చ తదర్థ శృ |తిధా వాచ్యాది భేదతః 

మమ్మట మతము 

సాహిత్యలాత ణికులు దర్శనాచార్యులు కొందరు శభంరముల స్వరూప 

చును (పకారాంతరమున నిరూపించిరి. కావ్య|పకాశకారు లమున మమ్రట 

భట్టపాదు లిట్లు (వకారాంతరమున నిర్ణయిం విన శద్దైరన్వరూపమె సాహిత్యజగ 

మున బహులవ్యా_ప్రిగో నున్నది. కావున కావ్య (పకాళగంథములో నిరూ 
కించి విధమున విశదముగా నిరూపింతుము. ఇట్టి వివిచ్యాభిధానమున దీని 

యవశజ్యానుసంధానము నూచిత మయినది. 

శబ్రము_వాచకము, లాతణికము, వ్యంజకము ఆని మూడు విధ 

ములు, వాని యస్థముఖును-వా చ్యము, లక్ష్యము, వ్యంగ్యము నని మూడు 

విధములు. 
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ఇగ ఫ్ తాత్చ ర్యార్ధః పదా స్రేభ్యో వాక్యార్థో౬ స్తీతి కిచన. §19 

వాచ్యాదిరర్హో వాక్యార్థ ఇతి | పాఫాక రాదయః 

తాత్సర్యార్గ మనునది వేరుగా నొకటి కలదని భాట్టమతానుయాయు 

లందురు. వీ రభిహితాన్వయవాదులు. పదముల పరస్ప రాన్వయమున వాక్యార్థ 

ముల్గీ సించుచున్నది. ఆ వాక్యార్గమును శబిముననె కలుగును. ఆయర్థమును 

జెప్పుటకు శబ్బమునందు తాత్పర్య మను వృ త్తి కలదని యంగీకరింప వలసి 
© ser 

యున్నది. ఆల తాత్సర్యన్భ _త్రిపతిపాద్యము తాత్సర్యార్థము. తాత్సర్యా 

రము వాచ్యలత్యవ్యంగ్యములలొోో నెదియుగాదు. వానికన్న  విలత్తణము. 

పదార్థముల వలన వాక్యార్థ మవభాసించును. అదియె ఆాత్స ర్యార్థము. ఇది 

భాట్టమతము. 

అన్వితాభిధానవాదు లయిన పాభాకరానుయాయులు వాక్యార్థము 

వాచ్య మే యని యందురు. వాక్యార్గ బోధ వృద్దవ్యవహోర మున గలుగును. అటు 
(©) Na) య 

గలుగు తాత ర్యార్థ మను వాక్యార్థముషు వావ్య మె, ఇట్టే చెండు వాదములు 

పూర్వో త్తం ర్లములచే తూ చిత ములు. 

యస్య య] ళావ్యవహితసం కేతొ గృవ్యాశే స్ఫుటమ్. 920 

స తస్య వాచక ః శేబ్ల ఇతి శబ్లానుశాసనం 

జాతి [కియా గుణ [దవ్య 'భేదాత్సం కేతితః సునః, బ్ర] 

చతుర్ధా భిద్య శే, "శేషము జాతికేశేతీ కేచన 

"గౌరిత్యవ హ్ శబ్దన్య (పవృ త్తిర్హాతిగా స్మృతా. బి29 

గచ్చతీత్యన్య శబ్ద స్య (పవృ త్తిః న్యాత్వీియాగతా 

శుక్ల ఇత్యస్య శబ్దస్య (పవృ త్తిగ్గుణగామినీ, 28 

డిజ్ఞాదిసంజ్ఞాశబ్దస్య (ప్రవృ_త్రిర్థ ) వ్యగామినీ 

వాచకాదుల స్వరూపము (క్రమముగా నిరూపించుట యావశ్యకము. 

కావ్య|పకాశము ద్వితీయోల్లాసములో నిరూపిత మంతయు నిందిచట నూత 

(పాయముగా నున్నది. దీని విసృత వివరణము నా రచితకావ్యవకాళ ద్వితీ 

యోల్లాసమున నున్నది. అందీ విషయమును [గహింప వచ్చును. ప్రకృత 

మేకిత మయినంతగా నా యర్థము నిరూపిత మగును, 
B (47) 
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వాచకళద్దముయొక్కు సంశేతితాది భేదము లీ (పఘట్టమున నున్నవి. 

ఏ శబ్రమున శే యర్ధమున నవ్యవహితమగు సంకేతము స్ఫుటముగా సంగ్భహీత 

మగునో యా యర్గమున కా శబ్దము వాచక మగు ననుట శజ్టానుశాసనము. 

సాజాత్సంశకేతిత మయిన యర్థము నభిధానించు శబ్దమునకు వాచకమని వెరు. 

ఈ శబ్దమున నీ యర్ధమును బోధింపవలయు నను ఈశ్వ రేచ్చ నం'కేతము. సారస్వత 

వృద్దులు [పన _ర్తింపజేసిన శబ్దార్థ నియమము సంకేతము, సంశేతసహపోయ మున్ననే 

యర్ణి (పలీతి యుండును. సంకేతము [(గహింవని వారిశేదో యర్థము గోచరించునే 

గాని యర్ధవి శేషము గోచరింపదు. సం కేతిళార్థము జాతి- క్రియా _గుణ-| దవ్య భేద 

మున నాలుగు విధములుగా నున్నది. [దవ్య మనునది యద్భచ్యాత్శకము. ఇది 

వ్యాకరణమహాభా ప్యకారమతము. “సం కతితార్థము జాతిరూప మగునది యొక 

టియె. అందు గుణ (క్రియా యదృచ్చా భేదములు లేవు” అని కొంద రందురు. 

ఈ కొందరు మీమాంసకులు. జా త్యాదిపథము, జాతిపక్షము ర డిం దాసనూ(తీ 

తము లయినవి. 

ఉపాధి 

“గాః అను కబ్దము యొక్క [పవృ త్తి జాతిగతము. “గచ్చతి” 

యను శబ్దము యొక్క (పవృ త్తి (కియాగతము. “శుక 8” అను శద్దిము 

యొక్క (పవృత్తి (దవ్యగతము. 

| పవృ 'శ్తేశ్చ నివృ త్తేళ్చ వ్య _క్రిర్యోగ్యా స్వథావతః. fied 

అర్థ | కియాకారిత యా వృత్తి స్గస్యామవస్యశి 

అనంత్యాద్య్యభథిచారాచ్చ వ్య.క్తీనాం తత తత తు 825 

సం కేతకరణాళ _క్తేః సంకేతః స్యాదుపాధితః 

"గః శుక్ష శృలతీ త్యాదిశ బ్లా నాం నైవ సంభ వేత్. 996 

కచిత్మ_దా2.పి విషయవిభాగ ఇతి య_తతః 

ఉపాధావేవ సంకేతః స్వతః శబ్దస్య గృవ్యాశే. 827 

వ్య_క్రిళ_క్రివాదము, ఉపాధిశ_క్రివాదము అను రెండు వాడములలో 
మొదటిది ఖండిత మగుట రెండవది యంగీకృత మగుట యిందున్నది. [పవృత్తి 
యోగ్య మగునది కాని నివృ_త్తియోగ్య మగునడి కాని వ్యక్తియె. యర్థ క్రియా 

కారి యయినందున శబ్దశ_క్తి వ్యక్తి యండె నిక్చిత మగును. “గొః' అనగా 
గోవ్య_క్తియె యర్థము. ఇది వ్య క్తిశ_క్లివాద స్వరూపము. ఇది యుక్తము 
కాదు. వ్యక్తిశ క్తి నంగీకరించినచో నానంత్యము వ్యభిచారము నను దోవ 
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ములు వాటిల్లును. కావున వ్య_క్రియందు సంకేత మొనరించుట శక్యము కాదు. 

ఉపాధి ననునరించియె సంకేత మంగీకరింపవలిను. వ్య_క్తి యందే సంకేత మంగీక' 

రించిన వేరొక దోషమును వచ్చును." గౌ; కుక్షః చలః డిత్లః"' అని నాలుగు 

విధముల విషయ విభాగ మున్నది. వ్య క్తిసంకేతమున ని విషయవిభాగము 

కుదురదు. కావున నుపాధియందే సంకేతము సంగృహీత మగుట యుక్తము. 

ఉపాధియందే సంకేతమును గుర్తింపవలెను ఉపాధినాదిమతమున జాతి గుణ 

(కియా యదృ్భచ్చా శజ్దములకు భిదముండును, కావున వ్య క్రికి సంబంధించిన 

యుపాధిరూప మయిన ధర్మమునందే సంకేత మొనరృ వలెను, ఉపాధియందొన 

రించిన సంశీత ముపాహిత వ్వ_క్రి యందు (పవృ శ్రినివృత్తులను సంపాదింపగలదు. 

ఉపాధివాదమె శాస్త్రయు క్రి సమ్మతము. 

ఉపాధిర్యను ధర్మస్సః సిద్దః సాధ్య ఇతి ద్విధా 

సిదో౭పి స్యాత్సదార్గన్య |పాణదో వా విశషకృత్. వీ28 
థి థ్ 

ఉపాధి; సిద్దరూపో యః సొ జాతిరిలి కథ్యతే 

ఉపాధి వస్తుధర్మము. అది సిద్దము, సాధ్య మని ద్వివిధము. ఇందు 

సిద్దము పదార్థమునకు |పాణ|పద మని, విశీషూదాన హేతు వగునది యని శెండు 

విధములు. సిద్దరూపమగు నుపాధి జాతి యని యందురు. ఈ పంక్తుల 

భావము నొకింత వీశదముగా గహంచుట యుక్తము, ఉపాధి రెండు విధములు- 

వస్తుధర్మము, వక్త్షృయదృచ్చాసన్ని వేశితము నని. వస్తుధర్శ్ణమును రెండు విధ 

ములు _ సిద్దము, సాధ్యము అని, సిద్దవస్తుధర్మమును ద్వివిధము ఎ పదార్థము 

నకు |ప్రాణ[పద మగునది యొకటి; విశేషము నాధానించుటలో హేతువు 

రెండవది. |పొణ|[వదమగునది జాతి, రెంశవది గుణము. సాధ్య మగువస్తుధరగ్ణామూ 

[కియారూపము. _సంజ్ఞారూపముగా నుండ నది వ_క్షృృయద్భ చో సన్ని వేశిత 

మయిన యుపాధి, 

వస్తుధర్మ మనునది వస్తువులందు నై సర్గికముగా నుండు జాతి, గుణ, 

[కియారూపమగు ధర్మము. వ_కృయద్భశచ్చాసన్ని వేశిత మగునది వా_స్టవ 

ముగా వస్నువులం దుండదు. అయినను వ్యవహ_ర్త యగు వ్యక్తి నిర్నిబంధన 

ముగా తన యిచ్చానుసారమున నాయా వస్తువులందు దానిని నన్ని వేశింప 

జేయును. చై (తమైతాదిసంజ్ఞగా నది యుండును. _వస్తుధర్శము సిద్ద, 

సాధ్యరూపమున నుండు ననుటలో సిద్ధమగునది పూర్వమె నిమృన్నమై యున్న 
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దని [గహింప వలెను. సిద్దవ స్తుధగ్మములో (పాణ్యపద మగునది జాతి. [పాణ 

(పదమనుట స్వరూపలాభ పాతు వని భావము. [పాణపదము వలె నుండునది 

కావున నిది (పాణ పదము. అది లేకున్న వస్తువునకు స్యరూవమె సిద్ధింపదు. 

[పాణనమె (ప్రాణము. అనగా వ్యవహారయోగ్యత. దానిని నిర్వహించునది. 

“పాణం వ్యవవోర యోగ్యతాం [పదదాతి నంపాదయతి'” అని వ్యుత్పత్తి. ఆ 

వస్తు వుండునంతవర కది సంబంధించి యుండును. నిఖిలవ్య కులం దుం డునట్టి 

జాతియ యిది. ఉపాధి, జాతీ యనునవి యర్థాంతరములు కావు. భ_ర్హ్భవారి 

పదవాక్యముల త_త్త్వము నిరూపించు వాక్యపదీయ[ గంథమున నిది [పాణపపద 

మగుటను నిఠరూపించినాడు. ఈ యంశమున (బామాణిక సంవాద ముండుటను 

గుర్తింప వచ్చును, 

ఉక్తో వాక్యపదీయే౭పి జాత్యుపాధిః స తద్యథా. 829 

స్వరూపతో గార్నగాః స్యాన్నా గారితి చ తత్త్వతః 

తత్ర గో త్వాభిసంబంధా ద్లౌరిక్యేవాభిధీయశే. 880 

వాక్యపదీయమున జాత్యుపాధి యిట్లు కీరిత మయినది'న హి 

గొ స్వరూపేణ గె; నాష్యగెః గోత్యాభిసంబంచాత్తు గాః” ఇది వాక్య 

పదీయవాక్యమని కావ్య పకాళమున నుదావ్యాతము. దీని యర్ధ మిది. గోవు 

స్వరూపమున తన వ్య క్తిరూపముగా “గోవు అను వ్యవవోరప యోజ 

కము కాదు. ఉపాధిరహిత మయిన గోవ్య క్షియందు గో పదమును [పయో 

గించినచో ఘటము నందును గోపదమును పయోగింపవచ్చును గదా! పదో 

యొక స్వరూపమున నది శెండిటను గలదు. కాన వ్యక్తి ననుసరించి గోత్వ 

రూపమగు జాతి యచట లే నందు వలన నది గోవ్యవహారము సంపాదింప 

జాలదు. గోవ్యవవోరమునకు గోవ్య క్తి |[పయోజకము కాదని :5 వము. అది 

గోభిన్న మనియు వ్యవవారించుటకు శక్యము కాదు. అట్టిదానిని జూచి యళ్వ 

మహిపాది వ్యవహార మొనర్పము. గో వనుటకు ననకపోవుటకును వ్య క్తి నిబంధ 

నము కాదు. అశ్వాదిజాత్యంతరము లచట కూడి యుండలేదు. కాగా జాతియే 

స్వరూపసిద్ది పాతు వగుచున్నది. కాన గోళ్వాదిసంబంధముననే గోవు గోవు 

అగును. గోత్వముకలదని గుర్తించిననే గోవు గోళబ్ద వ్యవవోర్య మగునని 
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భావము. ఈ వస్తుధర్శము పదార్థమును స్వరూపసనంపాదక మయిన:దున 

|పాణ[పద మగు నన్నది, 

యః శుక్లాదినా వస్తు అలబ్దన_త్తం విశిష్యతే 

స సిద్దో వస్తుధర్శో౬|త గుణోపాధిరితీరితః. 981 

సాధ్యః పూర్వాపరీ గూతావయవాది క్రియాత్శ్మకః 

గచ్చతీక్య [త వీద్వద్భిః (కి యోపాధితయోచ్య త. లీ82 

యత్సంహాత[కమం వక్తా సంజ్ఞా గూపో యద్భచ్చయా 

ఉపాధిత్వున డి క్లాద్వ్వ రేషూవ.) వేశితః. 888 

న కట్టి సిద్దసాధ్యాన్యో | దవ్యోపాధిరితి సతః 

శుక్షొ శ్చలతి గొర్తి త్రః ఇత్వాాదె తు చతుష్ట్ణయీ. 834 

(పవృ త్తిరితి శబ్దానాం మహాభాష్యకృదభ్యధాత్ 

ఇతరము లయిన వస్తుధర్మముల స్వరూపవిచార మిచట నున్నది. 

జాతిచే వ్యవవోర యోగ్యతను పొందిన వస్తువు సిద్ధ్దన్వ రూపము లబ్దసత్రాకము 

నగును. అట్టి వస్తువు శుక్లాదికముచే వి శేషిత'వై- సజాతీయములగు నితరవస్తువుల 

కన్న వేరుగా నగును. అట్లున్న నీద్ద మయిన వన్తుధర్మము గుణోపాధి యని 

వ్యవహృూత మగుచున్నడి. సాధ్యమగు వన్తధర్మము పూఠత్వాపరీభూతావయవ 

ముఇం కల [కయారూపము, “గచ్చతొ అను స్థలమున నిది |కియోపాధిక వస్తు 

ధర్మ మనిరి. సాధ్యమయిన యుపాధి[ కియారూపము. సాధ్యముగా |పతీయమాన 

మగుటయె [క్రియ యొక్క రూవము,. సాధ్యత్వమన ను త్చాద్యమానత్వమని 

వైయాకరణు ల గీకరించిరి.  పూర్వాపరీభూతావయవములు కల నమూవా 

మంతయు నొక [య యగును. ఒక |క్రియళో గొన్ని పూర్వావయవములు 

కొ "న్ని యపరావయవములు. ఇట్లు వానిలో నొక [కమమున్నది. ఈ [కమోప 

అతీత మయిన కయయె యిచట వివతిశము. [కి యోపాధి యుల్ఫప్పుడు 

సాధ్యరూపముననె యుండును. 

వ్యక్షచే యద్యచ్చగా సంజ్ఞారూపము డిళ్టాద్యర్థములలో నుపాధి 
రూపముగా ని'వేశిత మయినది. యదృచ్భాళబ్దము నందు కమ ముపనంవాత 

మగును. ఇది “సిద్దసా ధ్యాన్యః.” సిద్దసాధ్యముల కన్న భిన్న మమునది. ఈ 

శబ్దము |దవోోపాధి యని (పఖ్యాత మయినది. 
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యదృచ్చాతృక మగునది సాల్గివ యుపాధి, వక్త తన యిచ్చాను 

సారముగా సంజ్ఞారూపమగు నుపాధిని సన్ని వేశింప జేయును. ఒకని యుమా 

ధవు డని యెన్ని నపుడు ఆ నామశద్ది స్వరూప మంత్యవర్ష బుద్ది ని|గావ్యాముగ 

నుండును. ఉత్తరో త్తరవర్థముల నుచ్చరించు సమయమందు పూర్వపూర్వ 

వర్ణములు వినాశము పొందును. అప్పు డుమాధవళబ్దస్వరూపము తుదకు 

గలుగు వర్ణ బుద్దిచే స్పష్ట మగును. పూర్వపూర్వవర్లము నళించినను వాని 

వలన నొక సంస్కార ము తరో _త్రరవర్ణమునం దుదయించును. ఆ యా వర్ల 

సంస్కారముతో గూడుకొనిన బుద్ది యుమాధవసంజ్ఞాళబ్దరూపము నవగతము 

చేయును. తుదకు గోచరము లయిన యా వర్షములందు [క్రమము లేదు. 

అందలి [కమమంతయు నుపసంహృత మగును, ఉచ్చారణ కాలములో గోచ 

ఠించు [కమ మనునంధాన సమయమున నుపయోగింపదు. ఆ (కమమె యిచట 

నుండుననుట వికుద్ధము. సంహృత |క్రమమయిన వర్ణసముదాయరూప మగు 

స్వరూపమును వక్త స్వతం్యతముగా గూర్చును. అందుననె యదృచ్చాా 

తృకము. 

ఈ యదృచ్యాత్మకశబ్దము సీద్దసాధ్యాన్య మని శారదాతనయు డను 

చున్నాడు వస్తుధర్మము సిద్దసాధ్య రూపము. ఇంత కన్న భిన్న మగునది 

వ _కృయదృచ్చాసన్ని వేశితము, కావుననె ఉపాధి వస్తుధర్మ మని, వ_కృయ 

దృచ్చా సన్ని వేశిత మని నిరూపిత మలునది. ఈ శేఖాలిపిలో నిది స్పష్ట 

మగును. 

ఉపాధి 

| 

వస్తు ధర్మము వ_కృయదృ్భచ్చాసన్ని వేశితము 

| (సంజ్ఞ) 

సాధ్యము (|కియ) సిద్దము 

|పాణ[వదము (జాతి)  విశేపాధాన హేతువు (గుణము) 
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(పాణవదమగు జాతి, విశేషాధాన హాతువయిన గుణము, సాధ్య 

మయిన |క్రియ, యద్భచ్చాశబ్దము అని యుపాధి నాలుగు విధములుగా నిర్మిత 

మయినది, మహోర్ధము కల యీ శా స్త్రసరణి ననుసరి౭చి మహాభామ్య కారుడు 

గా శుక్తః చలః డిత్డః ఇత్యాదౌ చతుష్ణయీ శబ్లానాం (పవృ త్తిః” అని 

నాడు. అర్థము లందలి శబ్దముల | పవృ త్తి, (పవృ త్తినిమి త్తభేదముల ననుసరించి 

యిట్లు నాల్లు విధములుగా నుండును ఉపాధి నాల్లువిధములు కాగా శబ్దమును 

నాల్గువిధము అగునని భావము, 

గుణత్వం యదణుత్యా దేః పాఠాచ్చ గుణమధ్యతః. లీవర్ 

పారిభాపిక మే వేతి కణాద మతికల్పితం 

కణాదుడు వై శేషికనూ తకర్త. గుణమధ్యపాఠము వలన ఆణు 

త్వాదులకు గుణత్వ మంగీకరించెను. అటి యాతని మతికల్పనము. అడి పారి 

భాషికమె. ఈ చెప్పిన విధానము ననుసరించి చూడగా పరమాణుత్వము 

మొదలగునది జాతి యని చెప్పదగి యున్నది. అందుచే పరమాణ్వాదిశబ్దము 

లును జాతిశబ్దములె యగును. కాని కణాదుని వై శషికళా(న్త్రృమం దది గుణ 

మని యున్నది. వాస్తవముగా నవి (పొణ (పద మగుట వలన జాతివాచకమె 

కావలయును. పరమాణ్య్వాదులకు గుణమధ్యమున పఠించుట యుపప త్తిసహము 

కాదు. వారు చెప్పు గుణత్వము కేవలము పారిభాపికము మాతమె. పరి 

మాణము నాలుగు విధములు---ఆణు-మవాత్-దీర్చ-| వ స్వపరిమాణములు తద్భేద 

ములు. ఆ పరిమాణమునె పరమాణువని పరమమహ త్తని చెప్పుట కలదు. 

పరమాణుపరిమాణము పకమాణు[దవ్యను నకు (పాణ ప్రదము. అందుచే పర 

మాణుత్వమునకు జాతిత్వమునె యంగీకరింపవలెను. వై శేపికులు గుణమధ్య 

మున పఠించుట స్వ సిద్దాంతానుసార మలిన పరిభామామాతమె. 

గుణ కియాయదృచ్చా దేర కరూ ప్యేఒపి తత్త్వతః, 886 

త_త్తదాశయభేదేన భేదః |పాయేణ లత్యు తే 

ఏకం ముఖం యథా౭దర్భాద్యాలంబ నవి భెదతః . 887 

భిన్నం భిన్న మీవాభాతి తథె_వ స్యుర్గుణాదయః 

గుణ; కీయాయదృచ్చాదులకు తత్త్వతః ఏకరూవత్వమె యున్నది. 
అ 

అయినను సామాన్యముగా నాయా యా([శయభఖేదమున భేడమున్నట్లు కన్న 
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డును. ముఖ మొక్కటియె యయినను దర్పణాద్యాలంబన భేదమున భిన్నభిన్న 

ముగా గన్నించును. ఇన్తే గుణాదులు నేకరూపము లయిన నాలంబన భిదమున 

వేరు వేరుగా గోచరించుటను (గ్రహించునది. _విప్రతిపత్తి రాహిత్యమునకై 

యీ విషయము నిట్లు (గహింపవలిను. గుణ కియా తద్భచ్చ లనంతములు 

కదా! వ్య క్రియందు సనంకేతముకు [(గహిం నానచో నానంత్య వ్యభి నారదోషములు 

సం పొ_ప్పము అయినట్లు గుణ కియాయద్భృచ్చా[ తయమును గూడ నా దోషము 

లనుబంధించునే ! జాతి సర్వాన న్యూత్వమై యున్నందున సా దోషము లను 

బంధింపకపోవచ్చును. ఘటళుక్ష ము పటళుక్ష్య మని శుక్షుగుణ 'మెన్నియో విధ 

ముల నున్నది. ఓదనపాకను గుడపాకము నని కయ యనేకవిధముల నున్నది. 

మాధవుని యద్భచ్చ యుమాధవుని యద్భచ్చ యని యదృచ్చాయు నానా 

విధము లగును, ఇట్లు నానాత్వ మున్నప్పు డానంత్యవ్యభి చాడ ముట్లు పరి 

హారింప దగును! 

ఇట్టి శంకాసమాధానముగా నీ (పసంగార్థము భావనీయము. గుణ 

(కియాయదృచ్చాలు వా స్హవముగా నేకరూపములె. ఆ|శయభదమున వాని 

యందు భేద మున్నట్లు కన్నడును. ముఖ మొక్కటియె యయిన నస ఖడ్గ 

మున నొకవిధముగా |పతిబింబించును; అద్దమున మరియొక సీధముగా గోచ 

రించును. ఖడ్లాలంబమున ముఖము శారామముగా నుండును. -తె లాలంబమున 

సి గ్గముగా నుండును. దర్నణాలంబనమున నుజ్జ్వలముగా నుండును. ఇట్టా 

యా యాలంబన భీదమున ముఖము నానారూవమున భాసించునే గాని యచట 

'భిదమే లేదు.  ఏకరూపమె కలదు. గుణ కియాయదృచ్చా లేక రూపముళే 

యగుట స్వభావము. 

భిన్న హిమపషయఃళశంఖాద్య్యా కయే పరమార్థతః. 888 

అభిన్న ఇవ కుక్షాదా యద్వశాదువజాయ శే 

కుక్టు। ళుక్టోఒయమిత్యాదిరభిన్న | పత్యయ [కమః. 989 

తద్ది శుక్షత్వసామాన్యం త|త్సవృ_త్తినిమి త్తకమ్ 

య ణా డిశ్ఞాదిశ బ్దేషు జాలవృద్దశళుకాదిభిః. 840 

ఉదీరితెషు (పళ్యేకం భిద్యమానేషు తత్త్వతః 
డిజ్ఞాదిత్వం త_త్తదనే డిక్రాదావనువ_ర్తతే. 841 
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అతళ్చ సర్వశజానాం జాతిరేకె వత శత 
యట టి... my. 

స్వ (పవృ త్రినిమిత్తం తన్న వ్య కి,రితి నిశ్చితా. . 842 

జాత్యాది పక్షము జాతిపకము నను ెండుపతములు నూచితములు. 

వానిలో నింతవటకు జాత్యాదిపక్షము  (పతిపొదిత మయినది. ఇక “బాలి"రేన 

జా” యను జాతిపవమును నిరూపింపవలసి యున్నది. జాతిమాతమె సంశేతితే 

నుని మీమాంసకమతము. గుణ|క్రియాయదృచ్చలకు భేద మా[శయ భేదమున 

గలిగినది కాదు. వాస్తవముగా వాని యందు భేదము కలదు. కావున నంతట 

జాతియే (పవృ త్తినిమి త్త మని మీమాంసకమతసారము. 

హిమపయఃశంభాద్యాాశయ మయిన శుక్లము పరమార్థతః భిన్నము. 
ఇట్లు భిన్న మె యమునను “శుక్లము శుక్షము అను నభిన్న పత్యయ [కమ మభిన్న 

ముగ గలుగు చున్నది. భిన్న మయిన |ప్రత్యయము, ఆభిన్న మయిన యభి 

ధానము యుక్తము కాదు. అట్టి (పవృ త్తినిమి_ త్రము శుక త్వసామాన్యము, 
అటో A) అటి అట ap) 

శుక్షత్వరూప మగు జాతియె యిందు (పవృ త్తినిమి_త్తము. | 

డిళ్టాదిళబ్దిము లందును జాతి యున్నది. జాలవృద్దకుకాదులచే డిళ్రాది 

శబ్దము లుచ్చరితము లయినపుడు భిన్నభిన్నములుగనె యుండును. చేరాక 

విధమున గూడ నీ భేదము విశదము. తత్త్వతః డిజ్ఞాదిపదార్థములు (పతివణము 

థిన్నభిన్నములె యగుచున్నవి. కణతణము చేవామున మార్పు గలుగుచునే 

యుండును. చాల్యమున కౌమారమున యొవనమున వార్టకమున మానవుడు 

మారుచునె యుఆలడును. ఆయా సమయము లందలి సంజ్ఞ్హలును భిన్న భిన్న 

ముల. అయిన నభిన్నవ్యవహార మె యున్నది. ఆయినను డిళ్టత్వరూపసామా 

న్యము ఆ జాతి త _త్తదర్గములం దనుగతముగనె యున్నది. అచట కూడ 

జాతియె పవృ _త్తినిమి త్త మని తెలియవలయును. 

కావున సర్వశ బ్రములకు తత్త్వతః జాతి యొక్కటియె (పవృ త్తి నిమి 

తము కాదని నిశ్చితము. ఇట్లు జాత్యాదిపతుము జాతిపతము నిరూపిత మయి 

నది. ఇందు మమ్మటునకు జాత్యాదిపత మె యభిమతమని జాతిపడ మఖి 

మతము కాదని గుర్తింప వలెను. తదనుసారముగనే శారదాతనయుడును (పతి 

పాదించెను. ఇంక నిందలి యన్వయవిశేషమును నా కావ్య వకాశ విమర్శనీ 

వ్యాఖ్యలో జాడవచ్చును, 

B (48) 
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తద్వానపోవాః శళ్చార్థ ఇతి కె శ్చన కథ్యతే 

.. వకృళానుపయోగిళ్వాద తాస్మాభిర్న కథ్యతే. 843 

శదార్థ విషయమున నె చూపిన శెండు వాదములేె కాక ఇంకను రెండు 

వాదములు కలవు. అవి యిం దుట్టంకితములు. తార్కికులు ళజారము త 

చద్వాన్ = తత్జాతి, తద్వాన్ = జాతివిశిష్ట మయిన వ్య_క్రి అని యంగీకరింతురు 

'భౌద్దులలోని సొగతులు శబ్దార్థము అపోవాము _ అది కానిది, అతద్వ్య్యావృ త్తి 

యందురు. ఈ వాదములు. |పకృతమున నుపయోగించునవి కావు. కావున మే 

మిఛట వాని నిరూపించుట లేదు. ఈ వాదములస్వరూపమును నా కావ్య 

(పళాశ ద్వితీయోల్లాసమున జూడవచ్చును. వి_స్టరమని యిట రూపింప లేదు. 

అఖిధ 

ఆతః సర్వస్య శబ్దస్య ముఖో్యో౬ర్హో జాతిరేవ సా 
వ్యాపార_స్తత శబ్దస్య ముఖ్యో యః సా౭భిధా భవేత్. 844 

శబ్చిస్య ముఖ్యేఇ న్రేవృ త్తి స్త త్తద్వ్య క్రిష్వవస్యతి 

ఏ శబ్బమున కయినను సొతాత్సం కతిత మయిన యర్ధమె ముఖ్యార్థము. 

ఆది ఖాతిరూపము. ఆ ముఖ్యార్ధ విషయమున శబ్దమునకు సంబంధించిన ముఖ్య 

వ్యాపార మభఖభిధ యగును. ముఖ్యార్థమున ద్ద వ్యాపారము ఆ వ్య క్తులందు 

నంగత మగును. 

ఇచట అభి ధా వ్యాపారనిరూపణ మున్నది. సాశజాత్సం కేతిశ మయిన 

యర్థమునశే ముఖ్యార్థ మని పేరు. కాని ముఖ్య మను వేరొక యర్థము లేదు, 

మొదటగా గోచరించు నది యగుటచే నీ యర్థమునకు ముఖ్య మను ేరుఫ 

పన్నము “ముఖమివ ముఖ్యః” యని ముఖశజ్లవ్యుత్స త్తి. శబ్ద వ్యాపారము వలన 

గోచరించు అర్థము ముఖ్యము. లశ్యాద్యర్గముల కన్న నీ యర్హమె ముందుగా 
@ థి ® 

గోచరించును. అట్టి సాజాత్సంకేతిశత మయిన ముఖ్యార్గ విషయమై శబ్దమునకు 

గల ముఖ్యవ్యాపార మభిధ యని భావము. 

లక్షణ 

లత గోత్య|త శబస్య 'వ్యాపారాంతరముచ గతే. 845 

ముఖ్యార్గణారే తద్యోగే రూఢితో౭ థ [పయోజనాత్ 

అనో౭ర్లోలత్యతే యళ్సా లశణా౭.౭_రోపితా (కియా, 846 
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కావ్యశా(స్త్రము నందు శబ్దమునకు లథణ యను వ్యాపారాంతరము 

నిరూపిత మగును, ము ఖ్యార్ధ బాధ యుండగా తత్సంబంధ ముండగా రూఢీ 

వలన గాని [ప్రయోజనము వలన గాని యన్యార్థము లక్యమాణ మగునేని యది 

లతణ యగును. లతణ యారో పితవ్యాపారము అని మూలార్థము. దీని వివ 

రణము నిట్లు గు_ర్రించునది. , 

వాచకనిరూపణానంతరము లతుకనీ రూపణ _మావళ్యకము. లతుక 

లమ్యుములు లక్షణా? నిరూపణమున సుగమము లగును. కావున నిందు లతణ 

నిరూపితమగును. లశ్యార్గ మును జెప్పు లతక శబ్దము నందున్న వ్యాపారము 

లతణయగును, లక్షణ యారోపిత| క్రియ, శబ్లమున సవాజముగా నుండునదికాదు. 

అర్థ | పతీత్యనుకూలముగా కల్పితము. 

ముఖ్యార్గ బాధ ముఖ్యార్థ యోగము రూఢి పయో జనములలో నేదియేని 

యొకటి యీ (తయము లతరాహేతుపు. రూఢి ప్రయోజనములలో నన్యతర 

ముండవలయు ననుటచే లక్షణ ద్వివిధ మని చెప్పినట్లయినది - రూడిలతణ, 

(పయోజనలతణ యని, ముఖ్యార్గ బాధ, సంబంధ మనునవి నెండింటను సాధారణ 

ములు. ఈలకణాస్వరూప ముదాహరములందు విశద మగును. 
అజా 

కుశలకి కర్మణీత్య| త కుళలా వాద్య యోగతః 

రూడితో లశయ త్యేవ శబ్దః కర్మణి కాశలమ్. లశ 

ఘోషా ధికరణత్వస్య గంగాదినామసంభ వాత్ 

ముఖ్యార్గ బాధే తత్రీరే రూఢితః సు పసిద్దితః. 848 

యతో ఘో వన్య వసతిర్ల త్యులే సాపి లతణా 

గంగాతశు ఘోష ఇతి శబ్దో ముఖ్యార్థభాగపి. 849 

పొవనత్యం లక్షయతి ధర్మస్యాతి పయోజనాత్ 

(పయోజనాదముఖో్య్యో ఒర్ధో ముఖ్యేనాన్రేన లత కే. 850 

యస్మిన్నారోపితః శబ్ద వ్యాపారః సొంత రార్థభాక్ 

“కుళలః కరణి” అనునది రూఢిలక్షణ కుదావారణము. “క్పుశాన్ ' 

లాతీరి కుశలః” దర్భలను గ్రహించువాడని కుళల పదార్థము. “కర్మణి కుశల” 

అనుచోట దర్భ[గహాణయోగ్యుత యభి|సేతము కాదు. 'దర్శ[గవాణయోగ్యకా 
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కూప మయిన ముఖ్యార్థ మచట కాధిత మయినది. అవి యచట సంబ౧ధించుట 

లేదు. కావున వాక్యసార్థకళాసిద్ధికై వేరొక యర్హమును స్వీకరింపవలసి 

యున్నది. ఆ యర్థము ముఖ్యార్థ మున కు సంబంధించి యుండదగును. దర్శ 

అను దీయుటలో నత్యంతము సావధానత యవసరము. దర్భాగములు తీక్తముగా 

నుండుటచే వాని బాధ కలుగకుండునట్లు వి వేకత్వ మచట నవసర మగుచున్నది. 

ఈ వివేచకత్వరూప మయిన సంబంధ 'ముండుటచే కుళలశబ్దము [(పవీణు డను 

నర్జమున రూఢ మగుచున్నది. రూఢివలన కర్మ యందలి నిపుణత్వమును లత్య 

మౌణ మొనరించును. కావున నిందు రూడిలతగా. 

“గంగాయాం ఘోవమఃి" అనునది [పయోజనలవణ కుదావారణము. 

గంగా [పవావామున ఘోవము కలదు అను ముఖ్యార్థము చాదితము. గంగాదు 

లకు ..ఘో మోధికరణత్వము సంభవింపదుగదా! ముఖ్యార్థము జాధితము కాగా 
వాక్యార్థో వప త్తిికె తీర రూపార్థము నచట . [గహింపవలెను. గంగాతీరము 

గంగాస్రవావా మను ముఖార్థర్థమునకు సంబంధించియె యున్నది. ఈ సంబం 

ధ్రము సామీప్యాత్మకము. “తీరే ఘోవమః'* గంగాతీరమున ఘోవమునకు 
వసతి లఊత మగును, తీరము లకిత మగుట లోకమున సు పసిద్దముగా 

నున్నది. కావున నిది లతణ. 

“గంగాతళు ఘోవఃి అను ముఖ్యశబ్ల| పయోగము వలన పావన 

త్వాది ధర్మములు (పతిపాదితములు కావు. లావతణికపద (పయోగముననె యవి 

గోచరించును. ఇట్ట (పయోజన మున్న దున ముఖ్యార్గముచే నముఖ్యార్థము- 

లశ్యార్థము లత్యమాణ మగుచున్నది. కావున నిది యారోపిత మగు శబ్ద 
వ్యాపారము. సాంత రార్థనివ్టమయిన వ్యాపారము, అంతరము వ్యవధానము. 

ముఖ్యార్గ బాధ యుండుటచే సాంతర మయినది. ముఖ్యార్థము వ్యవహితము 

కాదు. ఆది నిరంతరార్గము. నిరంత రార్థ నిష్ట మయిన వ్యాపారము ఆరోపి 

తముకాదు. సాంతశార్థ నిష్ట మయిన వ్యాపార మారోపితము. అర్థము వలన 

గోచరించిన వ్యాపారము కావున లక్షణ యర్థ వ్యాపార మయినను వాచ్యధర్మము 
వాచకము నం దుపచరిత మగుట యను న్యాయమున నిది శజ్లవ్యాపార 

మయినది. 

“మ. “౩ఈ .(పఘట్టమున భావపకాశనములోని శ్లోకవాక్ళములు కొన్ని. 
కావ్య పకాశానుగతముగ లేవు. అంతట (వకాశార్థమునె నిరూపించిన యీ 
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అరి న్యాయాదువాదా నలకణా నాత్ర శంకర తాం 

రూఢి పయో జనాభా వాజ్జాతివ్య కర భేదతః . లిక? 

[కియాదీనామభావాచ్చ నె వోపాదానలతణా 

“గౌరనుబంధ్యః "' యను వాక్యము కలదు. ఇచట నుపాదాన లతణ 

యగునా? గోవదమున జెప్పదగిన గోత్వరూప మయిన జాతి తన కనుబంధన 

సిద్ధికె గోవ్య క్తి నాకి ప్త మొనరించును. గోవ్య క్తి యా స్థలమున శబ్దముచే 

నఖిహితము కాదు. ““అభిధాళ క్తి గోత్వరూప మయిన విశేషణమున (పసరించి 

తీణళ్తి యగును గావున విశేమ్యమగు గోవ్య క్తి పర్యంతము [పసరింపదు” - ఇట్టి 

న్యాయమున గోవ్య క్రి యథిధచే నిరూపితము కాదు. “న్వసిద్దయే పఠా తేవః 

గోత్వమున కన్వయసిద్దికె వ్యక్యాతేప మున్నందున నుపాదానలకణ యగును 

కదా! 

ఈ స్థలమున నుపాదానలతణ శంక యొనరింపరాదు. ఇది రూఢీ 

కాదు. ఇందు [ప్రయోజనము లేదు. జాతి వ్య కులకు భేదము లేదు. [కియాదు 

లిందు లేవు. జాతి వ్య _క్ష్యవినాభావమున నుండును గావున వ్యక్తిని భాసింప 

"జేయును, అవిశాభావమున భాసించు నేని లక్షణ యవేషితము కాదు. కాన 

నిట నుపాదానలక్షణ [పసరింపదు. 

ఆకారి కారయ కురు (కియతామితి యద్యచః. 858 

భావః కారయితా కర్ణ కరా చాతప్య తే యతః 

ఇత్యాదావప్యుపాదానలత్షణా నై వ శంక్యతామ్. రీల్ 9 

అవినాభావమున నాడిపష్యమాణ మగుట య నేకస్థలము అందు |పసిద్ద 

ముగా నున్నది. అట్టి స్థలములం దుపాదానలతుణను శంకింపరాదు. “*అకారి" 

చేయబడెను అను స్థలమున భావార్థ మాడి ప్త మగును. ”శేన ఇదం అకారి" 

వానిచే నిది శేయబడెను. “కారయి' చేయింపుము అనగా కారయిత - చేయించు 

వాడు గోచరించును. “కురు అనగా “కర్మ” గోచరించును, “ఘటం కుర, 

““కియతాం'' చేయబడుగావుత యనగా కర్త “త్వయా” నీచేత గోచరించును. 

ఇట్లాయా స్థలము లందు భావాదు లాతీప్యమాణము లగుచుండగా నుపొదాన 

లత(ణణాళంక యుచితము కాదు. కావున “గౌెరనుబంధ్యః” అను స్థలమున 

నుపాదానలక్షణ యుచితము కాదు. 
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లతణ లకణ యిందు నిరూపిత మగును. “వరాగే స్వసమర్పణం'" 
ఇతరపదార్గ మున కన్వయము సంపాదించుట ౩ స్వార్ధ సమర్పణ మున్న చో లవణ 

లతణ యగును. “గంగాయాం ఘోవః' యనునది యుదావారణము. ఇందు 

గంగాళద్దము స్వార్థ మయిన (పవావారూపార్థమును విడనాడు చున్నది. 

గంగా పవావామునందు ఘో పాధికరణత్వ ముపపన్నము కానందున గంగాతట 
మునందు ఘోషాధికరణత్వము సిద్దింప చేయుటకై గంగావదము స్వార్థ మును 
విడవాడినది. ఇట్టిం రన్యార్గలతణ ముండుటచే లవణ లతా యయినది. ఉపా 
దానలత్షణ లతక్షణలతణయను నుభయాత్శ్మక మయిన యూ లవణ శుద్దలతణ 
యగును. సాదృశ్యసంబంధముతో లేనందున శుద్ద. 

ఆరోప్యారోపవిషయా సిద్ద భద పరస్పరము. 865 

సామానాధికరణ్యేన నిర్షిశ్యేశే యది క్వచిత్ 
సారోపాఒన్యా విషయిణా౬౬రోపవ్య మాణేన కు తచిత్. 866 

అంళఃకృతే నిగీశ్చైఒస్మిన్నారోపవిషయే నతి 
ఏమో నాధ్యవసానాత్మా లత ణేత్సి విభావ్య తే. 867 

లతరగా భేదము భంగ్యంతరమున నిం దుపపాదిత మగును. కొందరు 
గౌణీవృ శ్రి రి నంగీకరించిరి. ఆడియు లక్షణ ళో నంతర్భవించునని యిం దువపొదిత 
మగును. సారోవ, నాధ్యవసాన యని లక్షణ రెండు విధములు. ఆరోవ్య 
మాణ, మారోపవివయము నను శెండును సిద్ద భేదములు. ఆ రెండిటి భేద మనవ 
హ్నుతము. అవి యొకచో సామానాధికరణ్యమున - సమానవిభ కిక పదము 
లచే ననుట నిర్జిషము అయినచో సార్రోవ యగును. ఇది శుద్దలక్షణ కన్న 
భిన్నము. అవోపవిషయము విషయి యగు నారోప్యమాణముచే | నంత ఃకృుశము 
నిగీర్గ మయినచే నాధ్యవసానలతణ యగును. వివయికి ఆరోప్యమాణమని, 
విషయమున కారోషవివయ మని చేరు. “గా, బాహీకళి చాహీక చేశ 
పురుషుడు గోవు. ఆను నది సారోపోదావారణము. “గా, అయం” అను 
నడి సాధ్యవసా నోదావారణము. 

ఇమౌ భేడా చ సాద్భ శ్యాత్సంబంధాంతరతో2 పి చ 
గాణా శుధ్రౌ చ విజ్రేయౌ లక్షణా భేద వేదిభిః. 868 
సాద్భశ్య పాతూ భేచానస్త 8 సారోపాధ్యవసానికా 

గౌర్భాహీకో గారయం చేత్యుకోదావ్భాతికేతయో,. 869 



వష్టాధి కారము 885. 

సారోప, సాధ్యవసాన యను నీ శెండు భేదములు సాదృళ్యము 

హేతువుగా గలవి యయినచో గాౌణము లని; సంబంధాంతరముహేతువుగా 

గలవి యయినచో శుద్దలతణారూపము లని అవతణా భేద వేదు లగువారు గు-ర్రింన 

వలను. సారోప, సాధ్యవసానిక యను శెండు భేదములు సాద్భశ్వ పాతుకమ్భుళు. 

“గార్భాహీకః, గారయం అను శెండు నా శెండిటి కుదాహరణములు. 

లక్షుమాణా అపీ స్వార్ధ సవాచారిగుణా యతః 

గోళబ్రస్య పరాన్రాభిధానే యాంతి నిమి _తతామ్, 870 

గవి స్వార్థే సవాచరా గుణా జాడ్యాదయశ్చ యే 

గుణా స్థేపామ'భిచేన లక్యుంలే౬ [త పరార్గగాః, 871 

న పరార్జో౭ భిధియే కేత్యేవం శేచన జానశే 
లక్షుమాణా అపి స్వా జాడ్యమాంద్యాదయో గవి. B72 

బాహీకాఖ్యాపరార్ధాభిధానే వృ త్తినిమి త్తతాం 

గోళబ్దవ్య |పయాంతీతి కేచిదూచుర్వి చమణ8, = 878 

ద్వయోః సాధారణీభూతగుణాదేరా శయత్వతః | 

పరారో జాహికో లక్యః స్వారేనేత్యపశే విదుః. 874 
థి థి లి er 

"గార్భాహీకః' మొదలగు నువాహరణములళో బాహీకాదులంధు 

గవాదిశబ్రములు [(పవ్వర్తి ౦చుచున్నవి. ఆ (పవృ త్తినిమి త్తము లె్యి* అను 

విషయమున మత ఖీదములు కలవు. ఇచట వానిని విచారించుట సముచితము.. 

౧. గోళబ్దము పరార్థమును చెప్పుటలో స్వార్థసహచారిగుణములు 

లక్యుమాణము అయినను నిమిత్తము లగును. గాః చాహీకః అనునపుడు: 

గోశజ మునకు గోవు వాచ్యార్థము. గోసవాసంచారు లయిన జాడ్యమాంద్య 

లిషన్న్యూ[తత్వాదిగుణములు లత్ష్యుమాణములు. లత్యుమాణము అయిన నీ 

గుణములు బాహీకార్థమును అభిధావృ త్తిచే |ప్రతిపాదించును. 

౨. గోళబ్దముచే గోనివ్బజాడ్యమాంద్యాద్యభిన్న జాహీకనిన్ట గుణ 

ములు లక్యుమాణము లగును, అట్టి గుణా శయుడుగా జాహీకుడు. భాసిం 

చును. కాని వాహీకార్థము అభిధచే (పతిపాదితము కాదు అని రెండవవారము. 

3. గోళబ్దముచే జాడ్యమాంద్యాగ లు కల జాహీకుడె లక్యుమాణు 

డగునని మూడనవాదము. ' గోళబ్దిము జాహీకార్థమును జెప్పుటలో నిట్లు 
H (49) 
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[పవృ త్తినిమి త్రము (గహింపవ లెను. ఈ మూడవపతమె మమ్మటపతము. 

పాధారణగుణా|శయముగా పదార్థ మె లథ్యుమగును,. జాడ్యమాంద్యాదిగుణ 

విశిష్టమునందె లక్షణ. ఇట్లు పదార్థ మె లక్యుమాణ మగును. జడిమాదిగుణములు 

లథ్యుము లగు ననుట కాదు. పరార్థ మభిధియమాన మగుననుటయు కాదు, 

ఇన్సై యిందలి వాక్యభావమును సమన్వయించుకొన వలెను. గోబాహీకులకు 
సాధారణము లయిన గుణముల కా| శయుముగా పరార్థము లకు మగును అని, 

అపి చేదవినాభావే సతి (కోళతి మంచయోాః 

ఆజెచేణా వ మర్హ్యాదిసిర్దేరై వాత లక్షణా. 875 

వెన నిరూపించిన వాదమును పరిశీలింపగా అభి ధేయావినాభూత పతీతి 

లతణయగు నన్న |పామాణికవాదము ననుసరించినట్టు భాసించును. ఇచట అవి 

నాభావ మనునది సంబంధమా[తమె, నాంతరీయకము కాదు. అ'క్లై యయిన 

“మంచః (కోశతి'' అను స్థలమున లతణ కాకపోవును. జొన్న చేనులో పిట్టలను 

ధోలుట.కై గడమంచెలు సిద్దపణచి దానివై నున్నవారు కేకలు వేయుదురు. 
“మంచః | కోళతి'' గడమంచె కేక వేయుచున్నదని వాచ్యము. మంచ మచేత 
వము, [కోళన మొనరింవలేదు. మంచపదమున మంచస్థు డయిన పురుషు డను 

నర్థము లత్యుము _ మంచెవై నెల్లిపష్పుడు పురుషు డుండడు. అందు వలన 

నాఠతరీయక మయిన యవినాభావసంబంధము చెప్పరాదు. నాంతరీయకాత్మకావి 

నాభావసంబంధమె యయినచో నాశేపమునె మర్హ్యాదిసిద్దికలుగును గావున 
లతణ యక్కర లేదు. [కోళతి మంచముల కవినాభావము సంబంధమా తమె 
యయినందున, అప్పు డా జేపమున మత్ర్యాదిసిద్ది యుండదు గావున లతణ 

యగును. ఇట్టిభావము నీ శ్లోకమున [గహింపవలెను. 

యదాయుర్హ ్ రతమిళ్యా దౌ సాదృశ్యాదన్య దేవ పొ 
కార్యకారణభావాది నంబంధాంతరముచ్య తే. 876 

భేదే సత్యపి తా దూప్య పతీతి రాణ భేదయో, 

అభేదావగతిః క్వాపి | పయోజననతీ భవేత్. 877 

శుద్ద యో రృేదయోరన్య వై లత ణ్యేన యదృ వేఠ్ 
అర్ద కియాకారితాది త త యోజనవదృ్భవేత్ ం 978 

కాదర్థ్యాదుసచా రాఖ్యా లతణా కాపి దృశ్యతే 

ఇం చానే న్థూణ ఇందో ౬యమిళత్యాదౌ సా విలోక్యలే. 879 
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క చిత్స్వస్వామిభా వేన లతగా2౭ పి భ వేద్యధా 

రాజకీయః స పురువ ఇత్యాదొ దృశ్యతే స్ఫుటమ్. 880 

సొదృశ్యసంబంధమూలకము లయిన సారోపా సాధ్యవసానా స్వరూప 
విచారానంతరము సాద్భ శ్యతరసంబంధమూలకము లమిున వానిని నిరూపింప 

వలయును. '“ఆయుర్హ్భ్భృతం "”, ““ఆయు శే వేదం" ఇత్యాదులలో సాదృశ్యము 

కన్న నన్యమగు కార్యకారణభా వాది సంబంధాంతర మున్నది. ఇచటి యారో 

వాధ్యవసానముల నా విధముగనె సంగతపజణచ వలెను. 

గాణభేదము అయిన సారోపాసాధ్యవసానములలో _ భేదమున్నను 
తా దూప్య పీతి కలుగుటయు, సర్వధా అభేదావగతియు (ప్రయోజనముగా 

నుండునని భావింపవలెను. శుద్దలక్షణా భేదము లయిన సారోపా సాధ్యవసానము 

లలో అన్య వై లక్షణ్య మున కార్యకారిత్వము, అవ్యభిచారమున కార్యకారిత్వము 

(పయోజనముగా నుండును. వీని నిట్లుదావారణముల లో తెలియునది. 

““గార్చాహీకః” అను సారోపళో గోవునకు చాహీకునకు శేద 
మున్నను తా దూప్యటప్రతీతి [పయోజనముగ భాసించును. శెండురూపములు 
వేరుగా నున్నను విషయిరూపమె విషయము నం దవభాసించుట ళా దూప్యమూ 
గోరూవము జాహీకునందు భాసించుట. “గారయంి' అను సాధ్యవసానలో 
సర్వధా అభేదము [పయోజనము. శెండిటీ శెట్టి భేదము గోచరింపక పోవుట 
అభేద (పీతి. 

'“ఆయుర్హ్భృతం'”' ఆను సాద్భ శ్యేతర కార్యకారణభావసంపంధము._ 

కల సారోపలో అన్యవిలతణముగా ఘృతము ఆయుష్కారణము కార్యకారి 
యగుననీ భాసించును. ఘృత మాయుమ్యమును కలిగించును. ఉ&ఊరాదు లిట్లు 

కాదు. కావున శీరాదుల కన్న నాయుర్షననమున ఘృతము విలతణము అని, 

భాసించును. ““ఆయుశేవేడం'' సాధ్యవసానలో ఘృత మవ్యభిచరితముగ- 

అవశ్యముగ నియవుముగా కార్యకారి యగుట భాసించును. మూలములో “అన్య 

వె_లవ్షణ్యన అవ్యభిచాశేణ చొ అని యుండదగును, అవ్యభఖిచారేణ అనునది: 

సాధ్యవసానకు సంబంధించి నదిగా నావశ్యక ము. 

సాద్భ శ్యేతరసంబంధము లనేకములు కలవు - కాదర్గ సంబంధము, 

స్వస్వామిభావసంబంధము, అవయచావయవిభావ సంబంధము, తాక్కర్భ్మ్య నంజం 



శర భావ పళాశనము 

ధము నని. యాగమున నిం|ద్రార్భముగా నియమితమగు స్థూణమును “ఇంద్ర 
పధమఘున వ్యవవారింతురు. స్థూణము _ స్తంభము. రాజకీయ పురుషుని రాజని 

వ్యవవోరమొనర్చుటలొ స్వస్వామిభావసంబంధము కలదు.  అవయవావయవి 

భావసంబంధ మీ నత్యుమాణములో నున్నది. 

వాస్త ఇత్యపి యశ్రై వ కరా్యగం 
లతయత్యథ న వక్తి కరం తం 

అవయ వావయవిభావనిబంధా 

లతగా౭పి చ తథైవ నుధిఖిః, 881 

అవయవావయవిభావమె యంగాంగిభావము, పహా_స్ట్పపదము కరమును 

చెప్పక కరా గమును చెప్పునది యయినప్పుడు అవయ వావయవిభావనిబంధన 

మయిన లతణ యగునని సుధీకులు భావింతురు. వా స మనగా చాచిన చేయి. 

ఇరువదినాలు గంగులముల (పమాణము కలది. దాని య్శగభాగ మా (తమయిన 

యవయవము నందు - కేవలము ముం జేయియందు ఇట్టి వా_న్షపదపయోగము 

లతాజుణీకము. 

అతజా౭తకుదిత్య[త తాత్మర్మారతా కాపి లకణాా 

ఏవం పోఢణా సముద్దిష్టా లక్షణా లత్యు వెదిభిః. §82 

ఆాత్క-ర్మ్యమున లతణ యుండుట యిందున్నది. తత్కర్చకారిత్వ 

రూప మయిన సంబంధమునను లవణ యున్నది. “*అతజా అతకత్” తత కాని 

వాడు అతవ. ఆతడు తక్షణ మొనరించెను. ఇచట తాత్కర్మ్యమున లతణ 

యున్నది. వ|డంగి కానీ వానిని వ|డంగి యనుట. తమ వడంగి. ఈ పదము 

జొతివిశేషము నందు రూపము. ఒక్కొక్కడు ళా నా జాతికి సంబంధింపక 
పోయినను జీవనమునశకై యా జాతివ్యాపారము నా|కోయించుటచే నా జాతినామ 

మున వ్యవవాతు డగును. 

ఈ నిరూపితము లయిన సంబంధములి కాక యితర సంబంధములును 

గలవు. *ోపకళతం పష్ట్యర్రాః” సాద్భ శ్యతరసంబంధము లెన్ని యున్నను శుద్ద 

లశణ యని యన్నిట సారోపా, సాధ్యవసాన లుండునని తెలియదగును. 

లత్యువేదు లీ విధముగా లక్షణ యారువిధములు అనిరి. లక్షణ 

మొదట శిండువిధములు _ శుద్దాలక్షణ, గౌొణీలకణ యని. కుద్దాలక్షణ నాలుగు 



షుఘౌధికారము రీ 

విధములు - ఉపాదానలథణ, ల తణలతణ, సారోపలతణ, సాధ్యవసానలత్షణ 

యని. గాణీలతణాయు రెండువిధములు - సారోప, సాధ్యవసాన యని, 

గౌణీ లమణాభేదము 

లతణయాం గాణవృ_త్తిర్నాంతర్భవతి కర్హిచిత్ 

లత్యుమాణగుకై రో్యోగాద్వ్భ త్తేరిష్టా తు గొణతా, 888 

అగ్ని ర్మాణవ కేత్యా దౌ గుణవృ త్తిం [పచకతే 

అగ్ని శబ్దః స్వముఖ్యార్గ బాధాన్మాణవ కే స్వతః, 884 

తద్గుణే పింగలత్వాదౌ యాం వృత్తిం ప్రతిపద్యళే 

తాం గ"ణీవృ త్తిరిత్యాహుః శబ్దవృ_త్రివిచత్షణాః. 885 

భేదః సాధ్యవసానాత్మా సారోపాత్మా చ యో భవేత్ 

తయోరన్యత రై వేయం వృ త్తిర్లాణీతి కేచన, 886 

గాణీవృ_త్తి "యేస్థలమున గాని లక్షణలో నంతర్భవింపదు. లత 

మాణములగు గుణములతో సంబంధముండుట వలన శబ్దవృ త్తికి గాణత కలుగు 

చున్నది. అగ్నిః మాణవకః యనునది గుణవృ త్తికి ఉదావారణము. మాణవకునం 

దగిన్ని శబ్దము [పయు_క్త మయనది. అనగ్ని యయిన మాణవుకు నందు (పయు క్ర 

మయిన యగ్నిశబ్దము బాధితము-ముఖ్యార్థబాధ యున్నది. అగ్నిగతము 

లయిన పింగలత్వాదిగుణము అం దగ్వి శబ్దము వృత్తి కలది యయినందున గాణ 

వృ తి యందురు. ఇది శబవ్ఫ తి ఏిచకణుల నిర యము. 
అవా ఈ అవాలి రు 

ఈ చెప్పిన లతణయుత మయిన లతణావిషవయమున నిరూపించిన 

సారోపాసాధ్యవసాన భేదములలో నీ గాణి కూడి యున్న దని కొందరందురు. 

ఇట్లు లతా 'భేద[ పపం చనము వ్యంగ్యా౭ ౦కారవి శషములలో నుపయోాగించు 

నని (గహించవలెను. 

వ్యం గ్యము 

తతాదృగ్గమణో సేత లకణావిషయే క్వచిత్ 

(పయోజనె సతి వ్యంగ్యం భవేత్, రూఢొ న సంభవేత్. 587 

యత్ర రూఢిః |పసిద్ధా స్యా త్తత వ్యంగ్యం న సేత్స్యతి 

యత [వయోజనం న్నాస్తి తత వ్యంగ్యం న దృళ్యతే. 5080 



శీథీ0 భోవ [ప శాళనము 

- ధ్వని వ్యాపార హేతుర్య స్తద్వ్య్వంగ్యస్య (పయోజనం 

(పయోజనం వినా కాపి న వ్యంగ్యం వ్యజ్యే స్ఫుటమ్. 589 

అభిధా లమణామూలం వ్యంగ్యం సిద్ద్యే్య త్స యోజనాత్ 

(వయోజననిమి_త్తక మయిన లక్షణ యున్న ' న్థలముననే వ్యంగ్యము 

లభించును. రూఢినిమి తక మయిన లత్షణ యున్న స్థలమున వ్యంగ్యము సంభ 

వింపదు. రూడి (పసిద్దముగా నుండు నేని వ్యంగ్యము సిద్దము కోదు. [వయోజ 

నము నిమి త్తముగా లేకున్న నచట వ్యంగ్యము గోచరింపదు. ధ్వనివ్యాపార 

'హాతువుగా నుండునది వ్యంగ్యము. అదియె [పయోజనము. [పయోజనములేక 

వ్యంగ్యము వ్యజ్యమానము కాదు. [ప్రయోజనము వలనే అభిధా మూల 

వ్యంగ్యము, లక ణామూలవ్యంగ్యము సిద్ధించును. 

ఇట్లున్న నిచట ఈ విషయమునకు కావ్య (పకాళములో “వ్యం గ్యేన 

రహితా రూఢె సహితా తు [పయోజనొ, “పయోజనం హొ వ్యంజన 

వ్యాపారగమ్య మేవ” అని యున్నది. రూఢి యుండగా లక్షణ వ్యంగ్యరహిత 

ముగా నుండును. |పనిద్ధినిబంధనముగా కుశలాదిపదమ. లను (పయోగించినపుడు 

లత్షణ వ్యంగ్యయు కము కాదు. రూఢిలతణలో లవత్యలతకభావము వాచ్య 

వాచక భావపాయముగనె యుండును. [పయోజన ముండునేని లక్షణ 

వ్యంగ్యార్గసహితముగా నుండును. (ప్రయోజనవతి లతణలో వ్యంగ్య మవళ్య 

ముగా నుండును. [పయో జనము వ్యంగ్య మేెకార్గ ములు. ఫలసాహిత్యమన 

వ్యంగ్యసాహిత్య మని తేలినది. లశతణకోని ఫలము వ్యంజన వ్యా పారగమ్య మే. 

అందలి యా ఫలము వ్యంగ్యము అని కావ్య పకాశపం కి బావము. ఇట్టి భావమునే 

భావ|పకాశనము నిరూపించినది. ఇచట విశిథిలములుగా నున్న పంక్తులలో దిని 

సమన్వయించుకొనవలిను, 

అగూఢం గూఢమిత్యతద్వ్యంగ్యం ద్వేధా విభిద్యతే. 890 

అగూఢం తత్స్సటం యస్య |వతీతిరథఖి ధేయవత్ 

అనున్యూతా యదవ్యక్తా (పతీతిరూఢముచ్య తే. 891 

గూడా గూణాత్శకం వ్యంగ్య మేకమ స్తీతి కేచన 

వ్యక్తావ్య క్త | పతీతిర్య_తరూఢాగూఢముచ్య తే, 892 

భావికాత్మని వర్యే తు త_త్రద్వ్య్యంగగ్ధం విలోక్య లే 
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లతరాష్థలమున భాసీంచు వ్యంగ్యము అగూఢమని, గూఢమని 

"ఇండువీధముల నున్నది. అగూఢ మనునది స్ఫుటముగా నుండును. దాని 

(వతీతి వాచ్య్యార్థమువలె స్పష్టముగ నుండును. అనుస్యూతముగా నవ్య క్తముగా 

నుండు వ్యంగ్యమును గూఢవ్యంగ్య వుందురు. గూఢాగూథాత్మక మయిన 

వ్యంగ్యమును గలదని కొందరందురు. వ్యకావ్య క్త మగు పలీతినె గూఢాగూఢ 

మందురు. “భావికాత్మని” యను పద్యమున నా యావ్యంగ్యము గోచరించు 

చున్నది. ఈ భావికాత్మని పద్యమెచట నున్నదో తెలియలేదు. వీని లజ్య 

పరీక్ష కై నా కావ్య] పకాశము సమీతీంచునది. 

లకణామూలవ్యంజన 

వ్యంగ్యే లాకణికస్యా[త 'వ్యాపారో వ్యంజనాత్శకః. 898 

లతణా ఆాద్భళీ గూ ఢవ్యంగ్యావ్యంగ్యార్థ యో గతః 

పశ్చాదగూ ఢవ్యం గ్వేతి (తధా వ్యంగ్య పతీతితః. 894 

లాకణిక ళబ్రమునకు సంబంధించిన వ్యంగ్యవిమయమున వ్యాపారము 

వ్యంజనాత్మకము. వ్యంజనావ్యాపారము వలననె యచటి వ్యంగ్యము గోచ 

రించును. వ్యంగ్య పతీకి ననుసరించి లక్షణ యందలి వేరొక భేదతయ 

మూహింప దగును. ఇది మూడు విధములు - గూఢవ్యంగ్య లవణ, అవ్యంగ్య 

లకగా, అగూఢవ్యంగ్య లవణ యని. ఇందు భాసించు వ్యంగ్య మీట్లుండును 

గావున నీ నామసంశేత ముచితను., 

తదూర్హామణికః శబ్ద స్తద్వారపారో౭_౦జనాత్మక'ః 

యస్య (పతీతిమాధాతుం లజణా సముపాస్యశే. 896 

ఫలే శ బైకగ మ్యేఒ౬| త వ్యంజనాన్నా పరా [కియా 

యత [పత్యాయయితుం [పయోజనం లత్షణాళబ్దః 

వాక (పయుజ్యతే.ఒస్మాన్నాన్యో హేతుః (పయోజనావా వేః, 896 

తస్మా దేవ చ శబ్దా _త్తద్వ్య్యాపార _నథాంజన్నాతె శ్రివ | 

"తేన వ్యాపా రేగ వ్యంగ్యం తత |పయోజనం భవతి, 897 

గంగాయాం ఘోష ఇత్యాదివాశేే త_త్రీరసంగతః 

పావనత్వాదిధర్ళో యః (పతీతో వ్యంగ్య మేవ తత్. 898 
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తదూః వా తదా శయము లతణా శయ మయిన శబ్దము లాతణికము, 

లాతణిక శబ్దము (పయోజన।| పకాశనానుకూల మయిన వ్యాపారము వ్యంజనాత్యు 

కము. లకణలో గోచరించు (పయోజనమును (పతిపొదించుటకు లకతణ నమ 
రము కాదు. అందు వ్యంజనయె సమర్థము, లవణ యె వ్యంగ్యమును నిరూ 

పింపదాశ “యన్య |వతీతి” కారిక యీ యంశమునె (పతిపాదించును. లతణా 
వృత్తి ప్రయోజనై క[పాణము,. ఈ కారికలో లక్షణాపదము ల ఊక శబ్దపరము, 
“గంగాయాం ఘోషః” యను స్థలమున, శీతలత్వ పావనత్వాది రూప మయిన 
[(పయోజనమున కనుభవరూవ మయిన (పతీతిని సంపాదించుటకు లకకళబ్దమునె 
యంగీకరించు చున్నారు. “గంగాతశు ఘోవః” అని యనక “గంగాయాం 
ఘోవఃి యని లకక పదమునె స్వీకరించుట వలన ఫలము క భెకగమ్యు మయినది. 

ఆ ఫల మనుమానాడి గమ్యము కాదు. అట్టి ఫలము విషయమై వ్యంజనావ్యాపా 

రము తప్ప ఇతరవ్యాపార మేడియు లేదు. శబ్దము వలననె |వయోజనము 
భాసించుటచే వృ _క్ర్యంతరకల్పన మావళ్యక మయినది. ఆ వ్యంగ్య] పతీతి 
యకాబ్ది మని తలచినచో లతణకు మూలవోనియ యగును; లావణికపయో 
గము నిష్ఫుల మగును, ప్రయోజనము |పతిపాడింప వలెనని లాక్షణికము పయో 
గించి నపుడు అచట [పమాణాంతరమున (ప్రయోజనము కలుగదు. ఆచట వ్యంజన 

కాక ఇతరవ్యాపార మేదియు లేదు. [వయోజన పతీతిక లతణాశబ్దమును 
వాక్యమున  |పయోగించినప్పుడు (పయోజనసిద్ది కచట వేరొకటి లేదు. 
ఆ (పయు క్త్రశ్నుముననె వ్యాపార మెన్నవలెను. ఆది యంజనమె, ఆ వ్యాపార 
మున [పయోజనము వ్యంగ్య మగును. “గంగాయాం మఘోవః”” ఇత్యాది 
వాక్యమున తీరనంగత మయిన పావనళ్వాదిధర్మము వ్యంగ్యముగ గోచరించును. 
ఇట్టిచటి పావనత్వాది (పతిపాదనమున నభిధ సమరము కాకూడదా* లక్ష్షణయె 

సమర్థము కావచ్చుకదా. ఇట్టి భావమున నీ సమీక్ష భావింపదగి యుండును. 

పావనత్వాదిధర్శస్య గంగాళబ్దస్య చక్ర వ చిత్ 

గృవ్యాతే న చ సంకేత _నస్మాన్నా|ళాభిధా భవేత్. 809 

ముఖ్యార్థ బాధాదిహాౌతేో రభావానై ఎన లతణా 

అత _స్తల్ల తుణాశబ్దవ్యాపా రాద్వ్యంజనాత్మకాత్ 

బున పావనత్వాదిధర్శః కాపి (పతీయశే. 400 
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పావనత్వారిధర్మమునకు గంగాశబ్ణమునకును సంకేత మేమియు లేదు, 

ఆందు వలన నిచట పావనత్వాది (పత్యయమున కభిధ సమర్గము కాదు. 

ముఖ్యార్థ బాధాదిక ము లేనందున లక్షణయు నిచట [పసరింపదు. కావున లత్షణా 

థర్చవ్యాపార మయిన వ్యంజన కతిరికృముగా వేరు వ్యాపారమున పావనళ్వాది 

ధర్మము గోచరింపదు. అభిధాలతణల కిచట |పసక్తి లేదు. ఈ యంళమె కావ్య 

(పకాశములో నిట్లు నిరూపిత మయినది. 

ఉ_కంచః 

“నాభిధా సమయాభావార్దెత్వభావాన్న లక్షణా 

లత్యుం న ముఖ్యం నాష్య (త బాధోయాగః ఫలిన నో.” 401 

న [పయోజన 'మేతస్మిన్ నచ శబ క స్టలద్గతిః 

గంగాళబ్లో యథా [సోతోవాధా త్త త్రీరలకకః. 402 

తద్భ_త్తశు సబాధశ్చేల్ల కయే త్త తయో జనం 

ముఖభో౭ర్లో న తటం తత స్వార్థ బాధో న దృశ్యతే. 408 

గంగాళజార్థతీరన్య పావనత్వాడిభిః క్వచిత్ 

లక్షణీయెర్న సంబంధో నాపి లక్ష్యం [పయోజనమ్. 404 

తస్మి[న్సృయోజనే లకే "తేన లక్ష్యం [ప్రయోజనం 

ఇ ల్యేవమనవస్థా స్యాత్సా మూలక్షయకారిణీ. 405 

సంకేతము లేనందున నభిద |పయోజన।| పతిపాదనమునందు [పవ రిం 

పదు. అభిధ సంకేతసహాయ మున్ననే (ప్రవర్తించును. గంగాళబ్దమునకు [పవాహా 

మునందే సంకేతము కలదు. [పయోజనము నందు సంకేతము లేదు. చే త్యొది 

[ప్రయోజనము నందు లక్షణకు (పసరము లేదు. “హేత్వభావాత్” అనునది 

యిందు హేతువు. లక్షణా పాతువు లిందు లేనందున లక్షణ (పసరింపదు. 

ముఖ్యార్థ బాధాది తయము లక్షణా హేతువు. ముఖ్యార్ధ్థవాధ, ముఖ్యార్ధసంబం 

ధము, రూఢి పయో జనములలో నన్యతరము లక్షణా పాతువు, ఈ (తయములో 

నేదియు నిచట లేదు. ఈ యంశ మిటుసె శ్లోకమున నున్నది. 

ముఖ్యార్థ మనునది యుండుట, తద్భాధ, ముఖ్యార్గముతో నితరము 
నకు సంబంధ ముండుట, (పయోజన ముండుట, శబ్దము సఖలద్గతి యగుట 

B (50) 
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యను నిది లక్షణాలో సామ గి, ఇట్టి సామి 'యేుదియు (పక్ళతాంశమున లేదని 

కారికతోని వాక్యపంచక పరిపాటిచే నిర న్హమగును. 

“గంగాయాం ఘోవః”అనుచోట లక్ష్యమయిన తీరరూపార్థము గంగా 

శబ్దమునకు ముఖ్యార్థము కాదు. లత్యుము ముఖ్యార్గము కాదు. క్రీ రూపార్థము 

నందు బాధ యేదియు లేదు. లక్ష్య మయిన తీరమునకు శీతత్వాద్మి పయోజన 

ముతో నేమియు సంబంధము లేదు. పావనత్వమునకు తీరమునకు సాజాత్సం 

బంధ 'మేదియు లేదు. ఫలము [పవావాసమ వేతమె కాని తీరనమవేతము కాదు. 

ఈ శై త్యాదికము అత్య మయినచో నిందు వేరొక (ప్రయాజన మేమియు 

గల్పింప వీలు లేదు. [ప్రయోజనమందు [పయోజనాంతర ముండదు. ముఖ్యార్థ 

(పతిపాదక మయిన గంగాళబ్దము శై త్యపావనత్వాది [పయోజన |పఠిపాదన 

ములో సఖలద్గతి - అసమర్గము కాదు. 

గంగాశబ్ద్బము |సోతోరూపార్ణమున జాధ యున్నందున తీరలతక 

మయినది. అనై తీరరూపార్ధమున బాధ కలది యయినచో శీతత్వాది పయో జన 

మును లశ్యము చేసెడిది. తటము ముఖ్యార్గము కాదు. అచట స్వార్ణజాధయు 
తదు. గంగాశబ్దార్భ మయిన తీరమునకు లతణీయములగు పావనత్వాదులతో 

నెచటను సంబంధము లేదు. [పయోజనము లక్యరముకు గాదు. ఆ పావనత్వాది 

(పయో జనమును లత్యు మెయమునచో ఆ లత్యుమునందు వేరొక ప యోజనమును 

'జప్పవలసియుండును. ఆ [పయోజనము కూడ లత్యుమె యగునేని యందు 

వేరొక ప్రయోజనము “జెప్ప వలసియుండును. ఇట్లు [వయోజనము లందు [పయో 

జనములను జెప్పవలసి రాగా మూలతయకాకిణి యగు ననవస్థ యను దోషము 

వాటిల్లును. అనవస్థాకల్పనము కన్న వ్యంజనాంగీకారము సమంజసము. కాన 

[ప్రయోజనము లత్యుమగు ననుట పొాడిగాదు. 

పావనత్వారిభి స్లీరం యు క్షమేవ హి లక తే 
గంగా ళ బ్రేనాధికార్డ[ పతిప తిః (పయోజనమ్ 406 

విశిష్టలతణై షా స్యాత్ వ్యజ్య లే నొత కించన 

విశిష్టలతుణ నంగికరించినచో వ్య ంజన నంగికరింపవలసిన  యవనరము 

లేదు. అప్పుడు వ్యంజన్మపయాసము- వ్యర్థ మగును అని కొందరందురు. 

చారి కావ మిట్లుంతును, 



షష్టాథి శాతము శ్ 

శీతత్వాదిరూప మయిన కేవల (ప్రయోజనమును లత్యముగా స్వ్రీక 

రించినపుడు పూర్వము చెప్పిన దోషము వాటిల్ల వచ్చును. శీతత్వపావనత్యాది 

(ప్రయోజన సహితమయిన తటము లత్యు మగుగావుత. మొదట తటము లతత 

మగుట, అనంతరము పావనత్యాదు లవభాసించుట యన్న పూర్వపళ్యాధ్ర్మావ్ర 

మిందు లేదు. పావనత్వాది పయోజనయు క్షముగనె తీరము లక్షిత మగున్సు 

“గంగాయాఃతశు మేష” ఆను ముఖ్య శబ్ద[పయోగమున కన్న నిం దధికార్థ 

(వతిప ర్తి (పయో జనము. ఇది విశిష్ట యగును. కావున నింత కతిరి కమ్మగా 

వ్యంజనా (పతిపాద్య మనునది యెదియు నుండదు అని, ' 
గ తో 

ఇతో 

ఈ వాదము సమృతముకాదు. తన్ని రానమున.కె యిది భావనీయము, 

ఇతివాదిన ముద్దిస్య పత్యు_త్తర ముదీర్య తె. 407 

“వయోజనెన సహితం లక్షణీయం న యుజ్యలే 

జ్ఞానర్య విషయో వ్యాన్యః ఫలమన్యదుదావాతమ్ ”. "408 

(పత్యశా దేర్భి నీలాదిర్విషయో హి స్వభావకః 

(పాక ట్యం వాఒథ సంవి తిః ఫలత్వేనోపయుజ్యతే. . 409 

అతో విశిన్ల కస్మింశ్ళిల్ల తగా * నోవయువతే ఇ కంక అతో. 

అతో గంగా దిశజ్లేన త త్తే లకితే పునః. " క. 4110 
| ఇ 

పొవనళత్వాదయో ధర్మవి శేషా స్తత సంభవః nn 

ప్రతీయం తేజ భిఛాద్యన్య వ్యాపా రాద్వ్యంజనాత్మకాత్. $l. 

| “వె "విధముగా బలుకు వాది నుద్దేశించి ప్రత్యు తరము, . నిర్రకాపో 

మగును, గవమయోజనసహిత మతున లత్యుము ) నండ్లికరించుటు యు క్షముక్షాట్ల్లో " 

ఆది ఉవమాణసాధ్యమును- -కాదు. లత్వకీయము (ప్రయోజన, నహితముగ న్గుండ్లుట్ట 

యుక్తము. - జ్ఞానవిషయము వేరు. ఫలమ్ము, వేరు... లతుభీయము, 'పయోక్షనన్లు 

నను 'చానికి సపోవస్థానము కుదరదు... జ్ఞానమునకు. విషయ '- మగునది జ్ఞానము 

కన్న. -వేరయినట్లు జ్ఞానమునకు ఫలముగా. క నుర డ్రునదియు స్టానము కన్న నన్యర్ను. 

దీని నిట్లు దృష్టాంతమున (గహించునది. 
త న. దశల న pe ల 

జా Co wr adn - సతో 

మీమాంసకులలో, _ కాట్టమళాన్గుహయులిట్లందురు.., " భ్లుటక్టునము 

' యనూసంళ భా ముర కండును. కబ్బుగగనె ఘటము పైనే నయిన ననిక్రక్లాకేశ వస్తాం ఎడల. శూద్రో 
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జ్ఞానము కలుగగె బ్దాతత యను నొక ధర్బ ముదయించునని యూహింవవలిను. 

జ్ఞాతత యనునది ఘటధర్మము; ఘటజ్ఞానమునకు ఫలము. ఇంతకు నిదిసొరము., 

ఘటము జ్రానవిషయము. జ్ఞాతత ఫలము. ఈ రెండును భిన్న భిన్న ములు. (ప్రత్య 

ఇాదిజ్ఞానమునకు నీలాదికము విషయము. (పకటత ఫలము. (ప్రకటత, జ్ఞాతత 

హర్య్యాయములు. 

నై యాయికులును విషయ, ఫలములకు భేద మంగీకరింతురు. (వత్య 

ఇాదిజ్ఞానమునకు నిలాదికము విషయము కాగా “నంవి_త్తి ఫలమని వారందురు. 

ఘటజ్ఞానము కలుగగనె “ఘటవిషయక జ్ఞానవానవాం” అను నాకారము కల 
యనువ్యవసాయ ముదయించును. ఈ యనువ్యవసాయమున కె సంవి క్తి యని 

చేరు. ఈ సంవిత్తి జ్ఞాతృధర్మము. 

కావున విశిష్టమునం చెచ్చటను లతణ యుపయు కము కాదు. గంగాది 

శబమున తటము లఉతము కాగా పావనత్వాది ధర్యైివెేషము అచట సంభ 

వించును. ఆ పావనత్వాదు లభిధాదుల కన్న నన్య మయిన వ్యంజ నాత్ముక వ్యా 

పారమున |పతితము లగునని _నిళ్చయింపవలెను. 

అభిధా లక్షణా రూపా త్తథా తాత్పర్యరూపతః 

పభ్యో భిన్నో భవెద్యత వ్యాపారో వ్యంజనాత్మకః. 412 

ధ్వనన వ్యంజ నేత్యాది శబ్చవాచ్యో భవత్యసా 

ఏవం హి లకణామూాలం వ్యంజకత్వముదావాతమ్. 418 

తటాదికము లతీతము కాగా విశేషము లయిన పావనత్యాదులు 

(పతీయమానము లగును. లవ్య పతీతి సమనంతరము [ప్రయోజన (పీతి యను 

నియమ మున్నది కదా! ఆవిశేవము అఖభిధచే గోచరింపవు. లతణచే గో చరింపవు. 
తాత్సర్యవ్భ త్రిచె గోచరింపవు. కావున వ్యాపారాంతర మవళ్య మంగీకరింప 

వలెను. ఆ వ్యాపార మభిధాదుల కన్న భిన్నము. ఇందది వ్యంజనాశ్శ్మకమయిన 

వ్యాపారము. దిని'కే ధ్వనన మని, వ్యంజన మని, ద్యోతన మని, (పత్యాయన మని 

"పేరులు కలవు. ఇట్టిచట లతణామూలమయిన వ్యంజకత్వము నిరూపితమయినది. 

అభిధా మూలవ్యంజన 

అభిధామూలమవ్య త వ్యంజకత్వం (వచతశే 

బహుధా వావిధామూలం వ్యంజకం కథ్యతే బుధై 38. 414 
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“అ నేకార్థస్య శబ్దస్య వాచక కే నియం|తిశే 
థి ది 

సం యోగా దై్య్యారవా-చ్యార్థ థికృత్ వ్యాప్ఫృతి ంజనమ్”, 4:5 

7” తణికము వేరు. వ్యంజకము వేరు. లాతుణికమున కె వ్యంజకత్వము 

కలదని [భమ పడరాదు. లతణామూల మయిన వ్యంజక త్వము నిలూపిత మయి 

నది. అభిధామూల మగు వ్యంజకత్వమును 'జెప్పవలసి యున్నది. వ్యంజక త్వము - 

వ్యంజన, 

శబ్రములలో గొన్ని నానార్థ కళబ్దములుకలవు. ఒక వాక్యములో నున్న 

నానార్థకళద్దము తన యర్థముల నన్నీటి నచట చెప్పదు. ఆ సందర్శానుకూల 

మయిన యొక యర్థము మాత మచట గోచరి చును. ఇశరము లవభాసీంవవు. 

అనేకార్థళబ్ద ము యొక్క యర్ధాభిధాయకళా శక్తి వత్యు మాణసంయోగాదులచే 

నియం[తణము కల దగును. అది ళృంఖలిత మగును. అ నేకార్థ ముల బోధించు 

నా శక్తిని సంయోగాదు లడ్డు పెట్టును. కాగా నన్యార్థముళు స్ఫురింపవు, 

అయిన నట్టి స్థ్టలములందు భావుకుల (వతిభాసము ననుసరిం చి నిరుద్ద మయిన 

యగ్థాంతరమును బుద్దిగోచర మగును. అట్టి యెడల అభి ధేయాతిరిక్త మయిన 

అర్థాంతళధీజనక మయిన వ్యాపారము వ్యంజనావ్యాపారమె కాని యన్యము 

కాదు. 

కారికార్థము నిట్లు భావించునది. అభిధానూల మగు వ్యం జకత్వమును 

గలదని వ్యంగ్యభావుకు లనుచున్నారు. అభిధామూలమగు వ్య౭జక మనేక 

విధముల కలదని బుధులందురు. అనే రక మయిన శబ్దమునకు సంబంధించిన 

వాచకళ్వము సంయోగవియోగాదులచె నియం తితము కాగా వాచ్యముకాని 

యర్థముయొక్క_ బుద్ధిని గలుగ జేయు వ్యాపారము అంజన మె-వ్యంజనవ్యాపా 

రమె. 

నానార్థక స్థలము లం దా శబ్దమునకు స్వసంబంధి సర్వార్థము లందును 

సంకేతము సమానముగా నుండును. నియమిత అర్థమును | పత్యాయనము చేయుట 

కవకాశము లేదు. మొదటగా నా యర్థమె యేల భాసింప వలెను? మరి యొక 

యర్హ మేల భాసింపరాదు? అని సందేపాము కలుగును. అప్పుడా శబ్దములె 

నంయోగాదినసవాయము కలవయినచో నియతార్జ్హ పత్యాయన మొనర్పుగలవు. 

(పకరణాదిక మే యర్ణ మున దాత్సర్య| గావాక మగునొ యా యర్ధ మె (పథమ 

మున నభిధచే గోచరించును. ఇతరార్థముల నప్పు డభిధ చెప్పలేదు. అయినను 
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సంవిధాన సాందర్యమున నన్ధాంతరబోధ కలుగుటలో వ్యంజన యె వ్యాపారమని 

భావము. ఇటువై సంయోగాదుల స్వరూప మీతించునది. 

“సంయోగో విప్రయోగళ్చ సాహచర్యం విరోధితా 

ఆర్థః (పకరణం లింగం శబసారాన్యస్య సన్ని ధిః. 416 

సామర్థ్య మౌ చితీ దేళః కాలో వ్య ర్తిః స్వరాదయః 

శద్దార్థస్యానవచ్చే దే విశేషన్మృతి పాతవః”, 417 

శబ మనేకార్ధ మయినను అభిధను (పతినియళార్థ మునందు నియమించు 

సంయోగాదు లవ్వి? ఈ విషయమున నభియు కుల సంవాదము ననుసరించి 

సంయోగాదుల గుర్తించుట యుక్తము. భగవాన్ భ_ర్చృువారి సంయోగాదుల 

నిట్లు నిశ్టేశించిరి. ఇవి శబ్దార్థమున కనవచ్చేద మున్న పుడు విశేషన్టృతి హెతువు 

లగును. విశషార్థము నివి స్మరింప "జేయును, వివకిత మయిన యర్థము నివి సంపా 

దించు నని భావము. అనవచే ఎద మనగా, న నేకత్వము. నానార్థ కకబ్దములి వలన 

నానార్భములు భాసించుసు గావున నందు సందర్భానుకూలమగు వి శేషార్థము నివి 

స్మరింప జేయును. 

' ఇచటి యనవచ్చెద పదమునకు గొందరు ఆాత్పర్యసం దెవా మని 

యర్థము చెప్పుదురు. నానార్ధక శబ్దమున క నేళార్థములలో నే యర్థము నందు 

శాత్చర్యము కలదో? యని సంచేవాము కలిగినప్పుడు సంయోగాదులు తాత్పర్య 

నిశ్చయ హేతువు లగు నని భావము. “*అనవచ్చేదము-నియం[ తణము లేక 

పోవుట” అని కొందరి దృష్టి. నానార్థకళబ్దము యొక్క యర్భమునకు నియంత 

ణము లేకపోవుట (పసక్త ముయినపుడు సంయోగాదు లా నియం(తణము అవచ్చే 

దము సంపారించు నని భావము. 

1. సంయోగము, 2. విపయోగము, ల. సాహచర్యము, 4. విరో 

దిత, 5. అర్థము, 6. ప్రకరణము, డే లింగము, రి, ఆన్యశబ్ద సన్ని ధి, ౮, సామ 

రము, 0 జాచితి, 1. చేశము, 12. కాలము, 1లి. వ్యకి, 14. స్వరము 

అభినయము అపరేశము పాఠధర్మము. 

వారిశబ్దో౭పి సింవో బేర సెకార్థస్య వాచకః 

శంఖచ। కాదిసం యోగాద్విమ్లు మేవ వ్యన కి చ. 418 
లా ఎలి 

శంభాద్య యోగః కకాబౌ వారిశళ్లున గమ్య తే 
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సంయోగాదుల కుదావారణములశ దీ విధముగా సమన్వయము సంపా 

దింపదగును. _వారిళబ్దము సింవోద్యనేకార్థములకు వాచకము. “సళంఖచ కో 

హారిః'' యని నప్పుడు శంఖచకాదిసం యోగము వలన పాఠిపదము విష్టురూపార్ధ 

మునె స్పష్ట మొనరించును. సంయోగము (ప్రసిద్ద మగు సంబంధము. (దవ్యము 

[దవ్యమునకు గల సంబంధము సంయోగము. అది కొన్ని యెడల నర్భవిశేవ 
షాతు వగును. సశంఖచ| కుడు వారి యనునది యుదావారణము. శంఖచ।|క 

ముల సంయోగము హారికి గలదని యర్థము. శంఖచక్రసంయోగము వారిసదా 

భిధను నియం త్రణము చేయును. వారిపదమునకు యముడు వాయువు ఇం దుడం 

చం దుడు సూర్యుడు విష్ణుపు సింహము కిరణము అళ్వము శుకము సర్పము మర్క్ల 

టము కప్ప యని నానార్థ ములు కలవు. అయినను శంఖచ।| కసంయోగమున 

నానార్థక మయిన వారిపదము విష్ణురూపార్థము నం దభిధానియం తణము కల 

దగును. తదితరార్థములందు శంఖాదిసంయూగము _పసిద్దము కాదుకచా! శ కాద్యర్థ 

ములలో శంఖచకముల సంయోగము లేకపోవుటను “సళంఖచ కో వారిః”” 

అనునది సూచించును. 

వి పయోగమునకు భావ పకాశనములో నుదావారణము లేదు. ఆకె 

యోచితికి కాలమునకు లత్యుము లేదు. ఈ యుదాపారణముము నిరూపితముల 

వలన సమున్నేయములు కాగలవని శారదాతనయుడు తలచి యుండును. అధవా 

(గంథమున [తుటితము లయి యుండును. అయినను నా కావ్య (పకాళములోని 

వీని స్వరూప మీ విధముగ భావనీయము. 

విపయోగము. పసిద్దమగు సంయోగసంబంధము లేకపోవుట. 

ఇదియు నర్గవి శేష పాతువు. ““అళంఖచ[కో వారిః'' అనునది యుదావారణము. 

శంఖ చక్రముల సంయోగము హారికి లేదు. ఈ శంఖచ[ కసంయో గాభావము వారి 

పదము నానార్థ మయినను విష్టురూపార్థము నందు నియమీంచును. వియోగము 

సంయోగపూగ్వక మగుట ప్రసిద్ధము. ఒకప్పుడున్న శంఖచకసంయోగము 

[పన్తుతము లేదని భావము. శంఖచక్రవియోగము విష్ణువుకాని వానియం 

దుండదు. 

జాచిత్తి యోగ్యత, “పాతు వో దయిశాముఖం'” మిమ్ముదయితా 

ముఖము రథటించుగావుత! అని యుదావారణము. ఇటముఖకబ్ది మ నేకార్డకము. 

వదనము సామ్ముఖ్యము ఉపాయము [పారంభము అనునవి తదర్థములు. ఈ యర్హ 

ఇగ ట్ర ఆ ములందు యోగ్యత కలిగిన సామ్ముఖ్యరూపార్థ మె (వకృళి పయోగి. ఉత్కం 
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ఠితు డయిన (పియునకు | పియాసామ్ముఖ్యమె ఆనుకూల్య మె మనోరథ మీడే 

రును. ఆనుకూల్యము లేకపోయినచో కేవల దయితావదనము మనోరథసాధ 

నము కాజాలదు, కాన [పక్ళతము నం దిటు యోగ్యత ముఖ శబ్దము నానుకూ 

ల్యార్గమునందు నియమి౭చుచున్న ది. ఇందధౌచితి కలదు, 

కాలము. “చి! తభానుర్విభాతి' అనునది యుడాహారణము, చిత 

భాను శబ్దమునకు సూర్యుడు అగ్ని యను నర్గములు కలవు. వె వాక్యము పగలు 

పలికిన వయునచో సూర్యు డను నర్ధమున నభిధానియమనమును, రాథ్రి పలికిన 

దయినచో నగ్నిరూపార్ధ మున నభిధానియమనమునుండును. ఇట్టి నియమనము 
కాలన్ తము. 

రామం విపోయార్డునం చ రామార్జునపదం యథా, 410 

విరోధం కార్తవీర్యస్య భార్గవస్య వ్యనక్తి చ 

విరోధము. సవోనవస్థానము. కూడియుండక పోవుట. వధ్యఘాతక 

భావమును విరోధమె. ఛాయాతపములు అనునది సవోనవస్థానరూవ విరోధో 

దావారణము. ఛాయాపచమునకు నీడ నూర్యభార్య యను నానార్థము 
లున్నవి. ఆతపముతో కూడియుండక పోవుట యను సహానవస్టాన విరోధము 

భాయాపదమును నీడ అను నర్దమునందు నియమించును. 

“రామార్జునగతి స్తయోః'” వారిది రామార్జునగతి యనునది వధ్య 

చఛూతకభావరూవ విరోధోదావారణము. ఇందు రానుపదము నానార్ధము. అర్జున 

పదము నానార్థము, కార్తవీర్యార్థునుడు పాండవార్తునుడు అర్జునవృతము 

ఇత్యాదు లర్జునార్థములు. (శ్రీరాముడు భార్గవరాముడు రానుపదార్థములు, 

రామపడార్హము నియమిత మయినగా ని యర్డున పదార్హము తెలియదు. అర్జున 

పదార్థము నియత మాన గాని రామపదార్గము తెలియదు. కాని యెదుట 

కానబడు వారిద్దరు (పసిద్దవిరోధము కలవా రగుట వలన వారు “రామార్దున 

సద్భశాచారము కలవారు" అని యర్థము కలుగును. | పస్తావవళమున నీ విరో 

ధము గోచరము కాగా, చ రానున శే యర్జునునకు విరోళభము కలదో యా 

రామార్జునుళ-పరుళు రామకా ర్రవీ నాన్టర్దునులె యిచట గోచరింతుగు రామార్డున 

శద్దాభిధ పరుళు శామకా _ర్హపీఠ్యార్దునార్థను. లం 'చేకహకమయమువందే నియమనము 

పొందును. 
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ఈ యర్హభావనముతో నిందలి యుదాహరణకారిక యున్నది. రామా 

ర్టునపదము రాముని జర్జునుని విడనాడి భార్గవునకు కా_ర్హవీర్యునకు గల విరోధ 

మును విశదమొనరించును. (శ్రీ రామునకు పాండవార్డునునకు విరోధ్యపస కి 

లేనందున నట్టి ప్రసక్తి కల భార్గవకా_ర్తవీర్యులె భాసింతురని భావము. _ విరోధము 

భాసింపనంతవరకు ఆ పదార్థముల యర్థభానము ఉండదు. మొదట విరోధము 

భాసింపగా విరుద్దు లవభాసించుట నిందు |గహింపవలెను. 

రామ లక్షణ శ బైన సొపాచరా శ్రభిధాయినా. 490 

పుమంతరే గారవాది వినయాది వ్యన క్రి చ 

సావాచర్య స్వరూప మిందు సంభావనీయము. సావార్యము సవా 

చరత్వము, కూడియుండుట, '“రామలక్ము ణా” అనునది యుదాపహరణము. 

లత్మణసాహచర్యము రామపదాభిధానియమన మొనరించును. రామవదమునకు 

దశరథపు[తు డయిన (శ్రీరాముడు, పరశు రాముడు, బలరాముడు, మాధవ 

రాముడు అని యశేకార్థము లున్నవి. అయిన నడి దాశరథియందు నియం|తిత 

మగును. ఈ భావ మిచట సంగమనీయము. సావాచర్యము చెప్పు రామ 

లమ్మణ శబ్ద ద్వారమున వ్యంజన యన్యపురుషునందు గారవాదులను వినయాదు 

లను స్పష్టపఅచును, 

భవచ్చిదం భజ స్థాణు మిత్యర్థాద్వ్యజ తే శివః, 491 | 

సర్వం జానాతి దేవో౭యం యుష్మదర్థ ఇతీరిళే 

భృ త్యష్టకారితా భ ర్తుర్వ్యుంగ్యా [పకరణాపవా, 492 

మకరధ్యజ ఇత్ఫ్యు_కే తల్లి ంగాద్వ్యజ్య తే సః 

అర్థ [ప్రకరణ లింగ స్వరూపము లిందున్నవి, “భవచ్చిదం స్థాణుం 

భజ అనునది యుదావారణము. స్థాణుపదము శివార్గము బోధిలిచును, స్టాణు 

పదమున కనేకార్థములు కలవు. శివుడు కొయ్య మేకు తదర్భములు, సంసార 

నాశరూప మయిన [పయో జనవశాన స్థాణుపదాధిధ శివార్గమున నియంత్రిత 

మగును. ఇను మూలార్గమ.ను సంగతపణచు కొనవలిను. 

ప్రకరణము వ_క్షృ(శళోతృబుద్ధిస్థత. _చెప్పువానికి వినువానికి బుద్ది 

గతమె యున్న ధర్మము, అప్పటి (పస్తుతమున కనుగుణమయిన సందర్భము 

(వర్ణము సర్వం జానాతి దేవః అయం యుష్మదర్థః దేవుడు సర్వము 
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తెలియును. ఈతడు మీ కొకు అని యుదావారణము. 'దేవవదమునకు 
దేవత రాజు మేఘము నని నానార్థము లున్నవి. అయినను (పకరణము 
రాజార్థము నం దభిధానియుమనము చేయును. ఇచట భృత్యుడు అాబ్రు నుగ్జే 
కీంచి పలుకుటలో రాజభ్యత్యుల సంవాద మిచట (పకరణము. ఈ యంళమున 

వక్తకు (శోతకును రాజు మాతమె బుద్దిగతుడు, ఈ [వకరణమున (ప్రభువు 
భృ త్యష్టకారి యగుట గోచరించును. 

లింగము అసాధారణ చిహ్నము. పరపతములం దుండని ధర్మము, 
సం యోగాతిరిక్తసంబంధమున నుండునది. “కుపితో మకరధ్వజః” ఉదావార 
ణము. మకరధ్వజ పదమునకు సము[దుడు మన్మథుడు నని యర్లము లున్నవి. 
కోవలత్షణ మయిన లింగము మన్మథున ౩ కలదు. ఆచేతనమగుట సము] దమున 
కది లేదు. సము దవ్యావృ త్తమయిన కోపధర్శ్మము  మకరధ్వజ వపదాభిధా 
కక్తిని మన్ధథు నంచే నియమించుచున్నది. మకరధ్వజో క్షి మన్మథునే చెప్పు 
ననుట మూలమున భావనీయము. 

మన్మథుడు మత్స్యధ్వజుడు మకరధ్వజుడును. మకరము మొసలి. 
అది మన్శధథునకు ధ్యజముగా గలదా? కొన్ని (పాచీనళిల్పములలో నట్టున్న దట. 

లు సామాన్యముగా నంతట మశ్స్యధ్వజత మీనధ్వజత |పనిద్దము.  మకఠవదము 
టల నకార్థమున నుండియు మెనార్థమునను (వసిద్దమై యుండునా? ఇది విషయాం 

తరము. క్ట 

రేవః పురజిదిత్యు శ్తే దేవళిబ్దస్య సన్ని ఛేః. 428 
పురజి త్యం శివన్యేతి వ్యజ్య'తే శివ ఏవ హి 

అన్య కబ్లసన్న్ని ధి యిందున్న ది. శస్చాంతరసన్ని ధాన మభిధానియా మక మగును, నియతార్థక మయిన శజ్చాంతరముతో సామా నాధికరణ్య మురిడుట. “దేవ వురజితొ* అనునది యుదావారణము. ఇందు చేవవదము 
నానార్ధకము. పురజిక్ పదము శివరూపార్థము నందు నియతము. అట్లు నియ శారి మయిన పురజిత్సదసాన్ని ధ్వము నానార్థక మయిన దేవళబ్దమును శివార్గము 
నందు నియమించు చున్నది, 

మధుమ త్త పిక తి వసంతో వ్యజ్యతే స్ఫుటమ్. 424 
భాశ్య'త్ర దేవ ఇత్యు శే రాజధానీ [పతీయశే మితం భాతీతి సువది మిత్రో భాత్రీత్రి థాన్మ శే, 426 
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స్వా హాం దళ తురిత్య|త స్వ రేణా రాంతర ధ్వనిః 

పవమాది (పయో 'గేషు త శ్తదర్థో విభావ్యతామ్, 426 

సామర్థ్యము, దేశము, వ్యక్తి, స్వరము ఆనునవి యథా కమముగా 

నిందున్న వి, 

సామర్థ్యము కారణ మగుట- “మధుమత్తః పికః” పికము మరు 

నుత మనునది లక్యుము. మధుళద్ద మిందు నానార్థము, వసంతుడు కెనె తద్ 

ర్ధములు. అయినను మధుశద్దము వసంతార్థమునం దె నియం తిత మగుచున్నడి, 

కోకిలమదజనన సామర్ధ్యము వసంతునకె కలదు, మధ్వాదుల కా సామర్థ్యము 

లేదు. కాన వసంతుడె మధుళద్ద వాచ్చ్యుడు. 

దేశము కూడ అభిధానియామకము. “భాతి అత దేవః” ఇచట 

దేవుడు భాసించు చున్నాడు. “అత” అని యనటచే రాజధాని గోచరించును. 

రాజధానలో చేవుడనుట రాజధాని రూవబేశమున రాజార్థమునం దె యభిధ నియం 

(తిత మగును. 

వ్య క్షి. పుంనపుంసకాది లింగమునకు వ్య క్రి యని పరిభాష. “మ్మితం 

భాతి, మిత భాతి” మి తశజ్ఞము నపుంసకలింగ మయిన చో సుహృదర్భ లాభము, 

పుంలింగమయినచో సూ ర్యార్గలాభము కలుగును. మి[తళద్షిము నానార్థ మయి 

నను లింగ నిశ్రేశమున నర్థవి శేషము నందు నియం తిత మగును. 

స్వరము. ఉదా త్తము,అనుదొ త్రము, స్వరితము ను న్వరము వేదము 

నందే విశేప[వతీతి కలుగజేయును, కావ్యమున నది విశేష పతీతికారి కాదు. 

కావ్యమున స్వరము నతరంత మాదరింప వలసిన యవసరము లేదు. ఉదాత్తాది 

స్వరములు కావ్యమున నర్ధవి శే షనియామకములు కావు. కొన్ని యెడల శేమో 

దులలో నది సమాదరణియము. ““స్వానో! ఇం|దళ|తుర్వర్దస్వ!" అను వైదిక 

వదమున ఇం దళతు” వనువది స్వరవి శేషమును బర్టీ నానార్థక మగును. -“ఇందః 

శతుః యస్య సః” అని బహు వీహినమాస మయినచో మొదటి పద ముదా త్త 

స్వరము కందగును, “ఇం[దన్య శ[తుః"' అని షష్టీ తత్పురుష మయినచో 

చివరి పద ముదా_త్తనుగును. ఇట్టు వ్యాకరణము నిరూపించు చున్నది. ఆద్యు 

దా_త్త మయినచో నిందుడు శాశనము - మారణము చేయువాడని యశము, 

ఆంత్యోదా_త్ర మయినచో నిం్యదుడు శాతనము పొందు వాడని యక్థము 
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లభించును. ఉచ్చారణము నందలి స్వరమును బట్టి యర్థము మారును. కావున 

స్వర మచట అర్థవి శేషము సంపాదించును. 

ఈ నిరూపించిన సంయోగాద్యుదావారణములలో నీ యంశము నను 

పదము భావింపవలెను, నానార్థక శబ్దము లేకార్గము నందు నంయోగాదులచే నియం 

,తితములు కాగా నర్జాంతళ | పతీతి వ్యంజన వలననె గలుగును, కావుననే శారదా 

తనయుని '“ధ్వన్యత వ్యజ్య తే వ్యనరి'' మొదలగు పదముల [పయోగసాంగ 

త్యము భావింపవచ్చును. ఈ యర్ధమిట్లు విశద మగును. 

సంయోగాదిభిరేతై ను వాచకత్వే నివారితే 

అనేకార్థస్య ళబ్దస్య యదర్హాంతరదర్శనమ్. 427 
థి a థ@ 

అభిధా నాత న ్దేత తస్యాః స్వారే నియామనాత్ 

ముఖ్యార్థ బాధాద్యభావాల్ల తణా నా|త వ_ర్లశే. : 428 

అతోజ౭ త శబ్ద వ్యాపారః పారి'శేష్య్యూ త్రదంజనం 

ఈ నిరూపించిన సంయోగాదులచే వాచకత్వము నివారితము కాగా 
అ నేళార్థక శబ్దమునకు సంబంధించిన యర్థాంతరమున నభిధ [పవ్నర్తింపదు. అది 

స్వార్థముననె నియమనము పొందినది కదా! ముఖ్యార్థ బాధాదులు లే నందున 

లతణ (పసరింపదు. కావున పారి శేష్యమున వ్యంజన మను శబ్లవ్యాపార మె 

'పవ_ర్తించు నని (గహింపదగును. ఆర్థాంతర మట్టి స్థలము లందు కబ్లశ క్రి మూల 

మయిన ధ్వనన వ్యాపారముననె భాసించును. 

తద్వ్యంజనయుతః శబ్దో యః సో౭_ ర్రాంతరయు క్తథా. 429 

అర్థో౭ పి వ్యంజక _సద్వత్సవాకారితయా మతః 

ఇంతకు గొంతగా వ్యంజన నిరూపితమయినది. తద్ద్వారా వ్యంజక 

శబ్దము నిరూపించుట యిందున్నది. ఇంతవజఅకు నిరూపించిన వ్యంజనయుత 

మయిన శబ్దము వ్యంజకము, ఈ వ్యంజకళబ్రము నాశయించిన వ్యంజన వ్యం 

గ్యమును భాసింప జేయును. శద్దము వ్యంజక మయినట్లు ఆర్ధమును వ్యంజకో 

మనీ యిందు నిరూపితమగును. శబ్రము వ్యంజక మయిన స్టలము నం దా 

శర్ధార్థ మజాగల_స్తనరీతి వ్యర్థము కాదు. అక్టాంతరసంబంధ మున్నందువలన 

శబ్దము వ్యంజక మయినది కదా! ఇల్లు యర్థమును ఆర్జాంతరసంవింధము 
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కోలుగుట వ్యంజక మగును. కావున నర్థమును పూర్వము చెప్పిన వ్యంజనము 

నందు సహాకాొరిగా నుండుననుట సమ్మతము. ఈద్భ ళస్టలములందర్థము సవా 

కారి మాతముగ నుండుటచే నిచట వ్యంజన శబ్ద క్రిమూల మనియె వ్యవస్థ. 

శబ్దము వలన గాని యర్థమువలనగాని [పధానముగా వ్యంజన వ్యాపార మున్నచోట 

ధ్వని త_త్తన్మూలక మగుట నిరూపితమగును. [పథానము ననుసరించి వ్యపదేశ 

ముండును గదా! శబ్దశ క్రి మూల వ్యంజనములో నర్థము సహకారి యగునటు 

అర్ధశ క్తి మూల వ్యంజననులో శబ్దమును నపహాకారి యగుట నిరూపితము 

కాగలదు. 

వాచ్యలక్ష్యవ్యం గ్యభూళా యే౭గ్థాః పూర్వముదాహృశాః. 420 

తేపాం తద్వా చకాదీనామర్ధవ్యంజకతోచ్య లే 

వ_క్షృబోద్దవ్యకాకూనాం వాక్యవాచ్యాన్యసన్ని ధేః. 481 

[పస్తావదెశకాలాదేరై వీప్ట్యా [త్పతిభాజువూం 

యో౭రసా౧నా రధీ పాతు ర్వ్యాపారో వ్య కి రేవ సొ, 482 
థ్రీ” అథ = 

బోద్దవ్యః |పతిపాద్యః స్యాత్ కాకుః స్యాద్వికృతిర్హ్వ నేః 

(పస్తావః స్యా త్పకరణమర్థా వాచ్యాదయ_స్టథా, 4:8 

ఇంగితాకారచేష్టాది రాదిళ బన చోదితః 

[కమాద్వాచ్యస్య లత్యుస్య వ్యంగ్య సోోదావ్చాతిః కతా. 4894 

వాచక లతక వ్యంజకము లను శబ్దములకు వాచ్య లక్యు వ్యంగ్య 

రూపము లయిన యర్హ ములు పూర్వము నిరూపితము లయినవి. ఇప్పు డిక అర్థ 

వ్యంజకత నిరూపిత మగును, వాచ్యాద్యర్థమయి మూడును వ్యంజకము 

లగుట నూచితమె. అయినను వాని వ్యంజకత యిచట వ్యాఖారత మగును, 

వక్ష బోద్దవ్యుడు కాకువు వాక్యము వాచ్యము అన్యసన్నిధి |పస్తా 
వము దేశము కాలము మొదలగువాని వై శిష్ట్య్రము వలన, నవనవో న్మేషశాలి 

(పజ్జారూప [(పతిభాస్వరూపు లగువారికి కావ్య వాసనావాసి తాంతరంగు లయిన 

సవ్ఫ్చాదయులకు నవీనార్థ పతిపాదక మయిన వాచ్య లత్యు వ్యంగ్యరూప |తివిధార్థ 

మునకు సంబంధించిన వ్యాపారము వ్యంజనవ్యావార మె. వ్యంగ్యసం వేదన 

వై దగ్య్యమున కతిపయ సవ్చాదయులు మా[త మధికారులు. వక్తా_ది వె లతు 
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ణము హేతువుగా (పతిభాశాలుర కన్యార్థ సం వేదన మిచ్చు వ్యాపార మర్ధ 

వ్యంజన యని సా రాంళము. 

వక్తాశి నవక స్వరూప మీ విధమున గు ర్రింపవచ్చును. ఇందు 
కొన్నిటి రూప మున్నది. కొన్నిటిది లేదు. అన్నిటి స్వరూపము కావ్య 
(పకాశానుసారమున నం[గాహ్యూము, 

౧. వక్ష. ఇతరులకు దెలియుటకై వాక్య పయోగమొనరించువాడు 
వక్త, కావ్యమున కవి వక్త. కావ్యమున కవి నిబంధిందిన వ్య క్తులును వక్ష 
పదమున వ్యవహార్యులు, 

౨. బోద్దవ్యుడు. (వతిపాద్యుడు. ఎవనికి బోధించుటకైె వక్త 
వాక్యములను [పతిపాదించునో యాతడు (పతిపాద్యుడు. మూలములోని 
బోద్దవ్యపదమున బోధనీయార్థ భమ గలుగ రాదని మూలక్రర్తయ (పతిపాద్యు 
డని యర్థము నుడివెను. 

౩. కాకువు. ధ్వని వికారము కాకువు. దీనిచే వక్తయొక్క శోక 
వార్ధాదుల నూహింపశచ్చును. “కాయతి అర్థాంతరమితి కాకుః'' అర్థాం తరము 
నవగమింప జేయునది కాకుపు. (పకృతార్గమున కన్న నర్థాంతరమున శబ్దము 
చలించు స్వభావము కలదగుట కాకువు, '“ఈపషదస్థై కు శబ్దః, తస్య కాదేళః, 
కుః భూమిః, హ్మదయస్థ్ర వస్తు పతీళేః ఈషద్భూమిః కాకుం వ్యాదయగత 
మయిన వస్తు(ితీతిని నూచించునది కాకువు. ఇంకను కాకువిశేవము లించె 
పూర్వము నూ వితము లయినవి. 

౪. వాక్యము. పదముల నమూవాము వాక్యము. పకార్థపతిపాద 
కము, ఐకార్ధ్యము కలది. 

0 

ర ల అక, ఆ లా Or; ౫. వాచ్యము. వాచకళద్ద  పతిపాద్య మగు నర్జము. అర్థా వాచ్యా 

దయః” అని ౬౦ద1 ని క్తి, వాద్యము స్వసృందసుందర మయిన వై లవ 

ణము కలదై. వ్యంగ్యవ్యంజ మగును, సార్ధకములు రమణియములు నయిన 
విశేషణము లున్న వాచ్యమె యిచట వాచ్యము. 

౬. అన్యసన్నిధి. అన్యుని సన్నిధి. వ _కృృబోద్దవ్యుల కన్న నిశరు 
డమ్యుడు. ఆతని సన్నిధానము _ సామీవ్యము అన్యసన్నిధి. త_ద్వ్వైళిష్ట్రము 
నర్థవిశేషమును ద్యోతవము చేయును. 
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౭, [పస్తావము [పక రణము. ఒకొక) సందర్భవశమున గూడ 

నర్థాంతర పతయ ముడయించును. 

లా. చేశము, నిర్జనముగా నుండు (పదేశము. ఆయా సందర్భ 

సముచిత మయిన చేశవె శిష్ట రము (గావ్యాము. 
= ౬ 

౯. కాలము. పగలు రాత్రి (పాతస్సాయములు మొదలగు కాలని శే 

షములన్నీయు (గావ్యాముబు, 

““కాలాదేఃి” అది శబ్దమున నింగితాకార చేష్టాదు లఅభూ్య్యూవ్యాములు. 

వక్త వె.శిప్యాదులళే వాచ్యము లత్యుము వ్యంగ్యము స్వ వై శిష్య్రమున 

ముఖ్యవ్యంగ్యములకు వ్యంజకముల గుటయు భావనీయము. వీనియుదావారణ 

ములు సమన్వయము థిట్టుండును. 
““అతిష్ప్రథులం జలకుంభం గృహీత్వా నమాగతాస్మ సఖి! త్వరితం 

[శమ స్వేద సలిల నిశ్వాస నిస్సవో విశామ్యామి తణమ్.' 485 

అ|తచౌర్యగతనై వ్రవగోపనం గమ్య లేస్కుటమ్ 

వక్తృృవై శీమ్యమున వాచ్యార్థము వ్యంజక మిడు కిది యుదాహార 

ణము. ఒక తరుణి యొకనాడు నదీతీకమన శేగన3. అపు డచట తలచి వేచి 

యున్న యుపనాయకు డామె నుపభోగించినాడు. అపు డా తరుణి సద్య|ోభు_క 

ము_క్త. ఆమెకు స్వేద ముదయించినది. |శమకకిగినది. ఇంక సంభోగచివ్నా 

ములు పటినవి. గృహమునకు వచ్చిన పిమ్మట నా తరుణి వాని చాచి యాచి 

తన చెలియను వంచనచేయుట కిట్లనును -- “నఖ! 'పెద్దపలకుంభము. పట్టి వేగ 

ముగా వచ్చితిని. [శమ కలిగినది. చెమట పట్టనది. నిశ్వాసనిస్సవా నయిలిని. 

తణము. విళమించెదనె!. ఇది వాచ్య్యార్థమ. . దీనిని సామాన్యముగా గుర్తించిన 

వారి వలన నామె కేమియు మాటరాదు. కాని యా'మె యతిచారిణి యని 

దుళ్శీల యని గుర్తించి యామె భావము గుర్తించి నప్పు డస్టైాంతరము భావుక 

వాదయముల క వభాసించును. 

“సఖి! నిజము! నిన్ను వంచన చేయుదునా? అతిపృథుల మయిన 

కుంభము కదా! అది దుర్వవాము. ఇంక నది నిండు కుంభ మగుట దుర్వ 

వాము. నాయంగట నేనే వచ్చితిని. ఎవరును సహాయము లేకుకదా! అందును 

మెల్లగ వచ్చితినా? త్వరితముగ వచ్చితిని. మధ్యమార్గములో చేనేమియు 
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విశమింపలేదు. నా కిక [శమకలుగ దేమి? శా సుకుమారాంగత నీ వెరిగినదే 

యయ్యొను. చూచితివా? [శమ నెంతటి నీటిపోత పట్టినదో. ఇంక తణము 

వి శమించెదనె!'' అను నిట్టభావము శబ్లపరివృ్భ త్తి యున్నను గలుగును. అందు 

వలన నిచటి వ్యాపారము శబ్దసంబంధి కాదు. అర్ధసంబంధి కాదు. ఈ వక్తి) 
కామిని యసతీచరిశము కలదని మొదట | పమాణాంతరమున నవగతము కావ 

లెను. పిమ్మట “వ్యభిచారిణి యిట్లు పలుకుచున్న"* దని వ_క్రవై శిమవ్యమున 

చౌర్యరతగోపనము చేయుట గోచశఠించును. అట్టి రతము నరిత్తీరమున లకా 

కుడుంగముననె సంభవించును. వాచ్యార్థసవాజముగా భాసించిన (శమన్వేదా 

దులు వ్యంగ్యానుగతములై (పతిభాళాల.రకు భాసించును. దీనిలో చౌర్యరతగోవన 

మొనరించు చున్నదని గమ్యమాన మగుచున్న దని సారాంశము. 

ఖేదోమయి నయోగ్యః స్యాత్క రుం యోగ్యః కురుప్వితి. 

తథాభూతాది వాక్యాదొ న్వరకాకుః (పకాళశ్య తే 

అనంతరము కాకు వైశిష్ట్యుమున కిచట నూచన మున్నది. భట్ట 

నారాయణరచిత వేణీసంహార నాటక |పథమాంకమున నీళ్లోకమున్నది. 

“తథాభూతాం దృష్ట్వా నృపసదసి పాంచాలతనయాం 

వనే వ్యాధై స్సార్ధం సుచిరముషితం వల్కలధవై_! 
విరాటస్యావాసే స్పితమనుచితారంభనిభ్బతం 

గురుః ఖేదం ఖన్నే మయి భజతి నాద్యాపి కురుషు."” 

సవాదేవుడు భీమునితో “ఆర్యా! మీరిట్లు సంభృతకోధు లయినచో 

నన్నగారు ధర్మరాజొకప్పుడు ఖన్ను లగుదుశేమో'" అనగా భీముడు “ఏమీ! 
గురుపు ఆన్న ఖిన్నుడగునా? గురువులకు ఖేదవడుటయు తెలియునా? ” అని 

యీ శ్లోకము వ్యావారించెను. పొంచాలతనయ దౌవది రాజుల సభలో 
వస్తా )కర్ష య శేశాకర్హ ణ పరిభవము పొందుటను, వల్మ_లము ధరించి మన మంద 

రము వనములో: వ్యాధులతో సమముగా నుచిర ముండుటను, విరాటుని కొలు 

పున ననుచితారంభమున రవాస్యముగా నుండుటను, యుధీష్టిరుడు చూచియు 
-ఖిన్నుడ నయిన నా విషయమున ఖేదము పడును. కౌరవుల విషయమై యిప్ప 
టికిని ఈ దురవస్థ యందును ఖేదము పొందడు,” అనునది యిందు (వథమ 

నున గోచరించు వాచ్యము ఇట్టి భావము కల యీ పద్యమున సోవవోసకాకు 

వుచే లభించు వాక్యార్థ ము “గురువు యుధిష్టిరునకు నా యందు భేద ముచితము 

కాదు, కారవులందే ఇదము యు: కము అని వ్యంగాన్చిర్థము. 
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ఈ పద్యమున “మయి, కురుషు'" “నా యందు కారవులందు' అను 

పదద్వయము కాకుస్థానము. వీనిని ధ్వనివికార విశషముతో నుచ్చరించినపుడు 

రెండుస్థలము లందును (పశళ్నమా|త్రము సూచించి కాకువు విశ్రాంత మగును. 

ఆ పిమ్మట తచదై్విశిన్హ్యము కలిగిన సహృదయునకు ““ఖిన్నునివై ఖీదపడుట 

యు కృము కానందున యుధిస్టిరునకు ఖేదము నా యందుచితము కాదు. అనేకాప 

రాధము లాచఠించిన  కారవులందే యుచితము*” అని వ్యంగ్యము భాసిం 

చును. ఇది భీముని [కోధ్యపకర్ష ము సూచించును, 

ఈ యంశమున నీ |గంథక_ర వాక్య మిట్లున్నది. ఈ కాకువు స్వర 

కాకువు. “నా యందు భేదము యోగ్యముకాదు. కురువులందె భఖీదపడుట 

యు కము అని మొదట సూచించి సమన్వయసరణి నిట్లు | వతిపాదించెను, 

ఖేదో మయి న యోగ్యః స్యాత్కర్తుం యోగ్యః కురుప్వితి. 486 

తథాభూతాదివాళక్యాదా స్వరకాకుః (పకాళ్యతే 

వాచ్యసిద్దరంగమ।|తో_క్తః స్వరః కాకుర్భ వేదితి. $87 

నైవం శంకరం గుణిభూతవ్య ంగ్యత్వం కాకు వేదిభిః 

(పశ్నమా|శేణాపి కాకోర్విశాంకేర[త దర్శనాత్. శరీర 

నొ యందు ఖేద ముచితము కాదు. కురువులందు ఖేదము చూపుట 

యుక్తము అని. “'తథాభూతా” దివాక్యములలో స్వరకాకువు (పకాశిత మయి 

నది. ఇచట నిరూపిత ముయిన స్వరళాకువుచే భాసించు నర్థము ఇాచ్యసిద్ధ్యంగ 
మను గుణీభూతవ్యంగ్య మగునని కాకుస్వరూపవిదులు శంకింపరాదు. | పళ్న 

మా తమున గూడ కాకువు విశాంతమగుట యిచట నున్నది. నూ తపాయ 

ముగా నున్న యిచటి భావము నీ విధముగా [గహించుట యుక్తము. 

నాయందు ఖేద ముచితము కాదను ఖేదానౌచిత్యరూప మయిన 

వ్యంగ్యార్థము వాచ్యార్థ మునకు శోభనఆాసంపాదమున సాధక మగుచున్నది. 

““నా యందు భేదము. కౌరవులం దడి లేమి” - ఇది పా|త్రాపా[తవై_ పరీత్యము. 

ఈ వాక్యార్థ మయు క్త మయినందున నరిగా సర్యవసిత మగుట లేదు. తత్పర్య 

వసానము సంపాదించుటకు వ్యంగ్యము నర్చించు కొకువు సమర్థ మయినది. ఇట్లు 

కాకువు వాచ్యసిద్దిలో నంగము కాగా, తద్ద్వారమయిన వ్యంగ్యమును వాచ్య 

నిద్ద్యంగమె యయినది. గుణీభూత మయినది. ఇందలి వచనము కుపితు డుద్ధ్ద 

B (52) 
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తుడు నయిన ఫీమునిడి. అందుచే నది విపర్యయము నందు వర్యవసింప వలెను. 

అది కాకు వ్యంగ్యమయిన [పశ్నరూపార్ణము లేక సంభవింపదు. _కాకువ్యతిరేక 

ముగా సివమీతవాచ్య మె గిద్దింపదు. కాకువు నాళయింప కున్న వాచ్యనమన్వ 

యము ఘటింపదు. కాకు వనునది యొక శద్దధర్మము కదొ. శబ్దస్పృష్టము 

శబ్దీక్తమె యగును. అర్ధము వాచ్యసామన్ర్యాడి_ప్త మయినందు వ౭న వ్యంగ్య 

మయినను వాచకళబ్దస్పృ్ట మయినందువలన గుణీభూతమగును కదా! కాగా 

నిది గుణభూతవ్యంగో్యోదావారణమె కాని ధ్వన్యుదాహరణ మెట్టగును! 

(పధాన ధ్వన్యుదావారణ (పప్తావమున వీ (పని యేల? అని యిచటి యాశం 

కారము. 

సమాధానార్గము నీ విధముగా సంభావింపవలెను. కాకు విందు 

(కోధ[వకర్ణ కము. [కోధము రౌ దరనస్టాయి.. కాగా కాకువు రనమున కంగ 

మయినది. వ్యంగ్య మయిన రౌదరనమె యిచట (ప్రధానము. వాచ్యా 

రము దాని కంగము కావున గుణీభూతవ్యంగ్యమని యోాశళంకింప నవసరము లేదు. 

“ఇప్పటికిని కురువుల విషయమై ఖేదము పొందడా?”” అను స్థలమున గల 

నిషేధరూపమగు |ప్రశ్న కాకువును వాక్యార్థ పతీతి యందే పర్యశసానము 

పొందును. ఏ కాకువులేక వాక్యార్గబోధయె పర్యవసానము పొందదో అట్టి 

కాకువు నిరూపించిన వ్యంగ్యార్గము గుణీభూత మగును. కాని యిట్టిస్టలము 

లందు కాదు. ఈ స్థలము నందు కాకువు వ్య9గ్యార్థమును నిరూపింపక నే కేవల 

(పళ్న మాతముననె వి శాంతము కాగలదు. 

ఇచట కాకువునకు రెండు సామర్థ్యము లున్నవి -- కేవలము [పశ్నమా 

(కారమును నిరూపించుట, వ్యంగ్యార్థమును నిరూపించుట యని. వ్యంగ్యనిర 

చితక మయిన (పశ్నమా(తార్గమువ గూడ డవాక్యార్లము పర్యపసానము 
థి తీథి 

పొందును. ఇట్లు వాక్యార్థపర్యవసాన మున్నను వ్యంగ్యార్థము రమణీయళా 

నిదానముగా స్పురించును. అ వ్యంా్యర్త ముని యా వాక్యార్గ పర్యవసొ 
| శ 

నము కలగ వలెనని లేదు. ఈ వ్యంగ్యార్థము లే కున్నను వాక్యార్థమునకు 

పర్యవసాన మున్నందున వ్యంగ్యము గుణిభూత మగుట లేదు. ఏ వ్యంగ్యా 

ర్ధములేక వాచార్ట్యర్థము పర్యవసన్న మె కాదో ఆ వ్యంగ్యార్థముననె వాచా 

ఠి ॥ వలీ ఇ 12 ara ఇ కి 6 జ రము సిద్దము కావలసి యున్నప్పుడు, అష్ట వ్యా వర్త్ మట్టి వాక్య ద్దిలొ నువక 

శించి నందున వాచ్యసిద్ధ్యంగము కావచ్చును. కాని యిచట నట్టి విధానము లేడు. 
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“తదా నమ గండస్థ్రల నీమగ్నాఠి దృష్టిం న నయన్యన్య।|త 

ఇదానీం సి వావాం తౌ చ కపోలాన సా దృష్టిః. 489 

అత (పచ్చన్నకామిత్వం కాంతయా వ్యజ్యతే (వియే 3 

వాక్య వై ళిమ్యమున వాచ్యము వ్యంజకమగుట కిది యుచావాకణము. 

ఒక నాయకునకు ధీరగంఖీర యయిన |పియురాలు కలదు. ఒకనా డొక సౌంద' 

ర్యాభిమానిని యయిన వనిత వారి యిఐటకి వచ్చినది. తన ప్రియురాలి దగ్గరగా 

నుపవిష్ట యయినరి. ఆ సౌందర్య దెవత్తవై నాయకున కభిలాష కలదు. ఆలి 

మేష నయనముఃతో జూడదలచినాడు. కాని నికటమున తన నాయిక 

యున్నది కదా! ఆమె చూచుచుండగా చూడరాదు. ఇట్టి భావమున నాయ 

కుడు సాతాత్తుగా జూడ జంకి తన నాయికాస్వచ్చకపోలమండల పతిబిం విత 

యగు నామెను సాదరముగా తనివిదీర జూడ నుత్సుకు డయినాడు. నాయికా 

ముఖావలోకనమి షమున జూచి చూపరి యయినాడు. ఆ సుందరి కొంత కాల 

ముండి వెడలి పోయినది. కపోల్మపతిబింబనము లేదు. నాయకుడు నికీకుణ 

నివృత్తు డయినాడు. ఈ దృష్టి. వికారమును చతుకనాయిక గుర్తించినది. 

రహస్యము శెలిసికొనినది. చురుక్కుషున్నది. ఇట్లనినది. 

“అప్పుడు నా గండస్థలనిమగ్న మయిన దృష్టిని మరల్చ లేదు. ఇవ్పుడు. 

ఆ నేనే ఆ కపోలములె, ఆ దృష్టి లేదే!" ఇది వాచ్యా్యర్థము. “ఆనీ 

వ్యాదయనిహిత సౌందర్యను ద ఆమె వచ్చి నానన్నిధిల" నున్నప్పుడు నా 

కపోలము నందు ని దృష్టి సద్భావబ్న హధర్మమ. కజాదిగా నిర్ని మమముగా నకు 
A) 

నిలబడెనె! ఎట్టును మజల్ళవె తివె! ఇప్పు డామె కెళ్ళిపోగా నీ దృష్టి దాత 
౧౧ యెలా అబు 

అారముసో ఆాట స్థ్ట్టశాలిని య వేరయినది. ఆ నేనే ఆ కపో౭ముల ఆ చూపేది? 

ఆమె యుండగా జూచితివా? ఆమె పోగానె మానితివా? ఆవోవో! నీ 

(పచ్చన్నకాముకత్వ  మేమయా! ఇంతట యుబజలాట ముంజెనేమిః!”* అని 

వ్యంగ్యము. అవిచితమగు వాచ్యము సర్వజనసా ధారణము. వ్యంజనసవాకార 

సముచిత మయిన వై చిత్య ఘీ వ్యంగ్యమున గలదు. 

వాచ్యువై శీష్ట్రము 

మలయానిలసంఫుల్లి కునుమా మోద మేదురమ్. 440 

ఆరామం పశ్య సుముఖ! మనోభవనికేతనం 

కామిని! |పవిశా|శేతి వ్యజ్యతే సురళార్థినా. 441° 
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వాచ్యవై శిష్ట్రమున వాచ్యార్థము వ్యంజక మగుట కుదావారణము. 

ఇందలి వాచ్యార్థమె స్వస్పందసుందర మయిన వై లక్షణ్యము కలదగుట వలన 

వ్యంగ్యవ్యంజక మగును. ఒక రమణార్థి కాముకుడు కామిని నుద్దేశించి యిట్లు 

పలుకును - “ఓ సుముఖీ! ఈ యారామము చూడుము. మలయానిలమున 

సంపుల్లము లయిన కుసుమముల పరీమలమున మేదురముగా నున్న యీ యా 

రశామము మనోభవనికేతనము కదా!” ఇచట “కామిని! యూ యా రామము 

(పవేశింపుము. సురతమునకు (ప వేశింపుము.'” ఇందలి వాచ్యము విశేషణ 

టెశీష్యుము వలన కాముకాభి పాయము నభివ్యంగ్యము చేయుచున్నది. 

“నుదత్యనార్ద మనాః శ శూర్మాం గృవాభరే నకలే 

తణమా[తం యది సంధ్యాయాం భవతి న వా భవతి విిశామః. 442 

సం కేతకాలః సం భ్యేతి వ్యజ్యలేఒ్మ త కయాచన 

అన్యసన్నిధివై శిష్టమున కిది యుదావారణము. వాచ్య మిందు 

వ్యంజక మె వ్యంగ్యార్థము నుల్హ సింప జేయును. వ_క్షృబో ద్దవ్య భిన్న మయిన 

తట న్థవ్య క్రి సన్ని ధానము యొక్క వై లకణ్య మిందు వ్యంజకత్వ మున నిదానము. 

ఒక పరకీయ నొకడు కామించినాడు. చారి సమాగమమునకు సం కేతకాలమిం 

కను సిద్దము కాలేదు. ఆత '“జెపుడా? యొపుడా'” యని సంకేత కాల మర్గం 

చుచు తటస్టుని వలె నా (పక్కగా నున్నాడు. ఆ (పచ్చన్నకాముకునకు కాలి 

విశేషమును సూచింప వలెనని యా కామిని నంకల్పము.  [పక్కయింటి 

యామెను సంబోధించి తన య త్తగారి యొ త్రిడి నుపాలంభముగా "జప్పుదొని 

వత నా తటస్థథావమున నున్న కాముకునకు సంశేతకాలము నిట్లు సూచించు 

చున్నది. 

“అమాయముగా నా వనులు చేయు నన్న నా య_త్త యకారణ 

ముగా సకల మయిన యింటి చాకిరి యందు (పేరణము చేసి "పెత్తనము 

చేయును. సాయంకాలసమయములో తణమాత మయిన విశామము కలు 

గునో? కలుగదో? ఏమిచేయుదునమ్మా!'' అని వాచ్యము. 

అసలే ఆమె అత్త. అందు ననార్జ్రముగా నకరుణముగా నన్నాజ్ఞా 

పించును. ఇంటిలోని పని యంతయు నేన చేయవలయును. సర్వకాలము 
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నేను వ్యగముగా నుండక తప్పదు. తణ మేని వ్మిశామము కలిగిన సాయం 

కాలమె కలుగ వలయును. అప్పుడే యే మా|త్రమేని యవకాశళశము లభించును, 

ఇతర సమయము లం దేమియు కలుగు నట్లు లేదు. ఆని చలితచరిత సన్నిహితు 

నకు గోచరించునట్లు నిరూపించు వ్యంగ్యము. దీనిలో సంధ్యాసమయము సంకేత 

కాలమని యొక త సూచించుట వ్యంగ్యమని సారము, 

“తూయశే సమాగమిమ్యతి తవ |పియో౭ద్య |పవారమా[శ్రేణ. 448 

ఏవమేవ కిమితి తిష్టసి తత్సఖ! నజ్జయ కరణీయం” 
కసాాశ్చిజ్ఞారసంభో 7 నిషేథో౭|[త [వపతీయ శే, 444 

(పన్తావవె శిష్ట్రమున వాచ్యము వ్యంగ్య మగుట కిది యుదావార 

ణము. ఒక యువతి యనుభవరసిక. _ఇష్ట్రపియు నభిసరించుట కై యకనము 
చేసినది. ఇంతలో నామె పతి వచ్చునట్లు శెలిసికొనిన తత్సఖ యప్పటి యామె 
యభిసరణమును నివారించుట కిట్లు పలుకును “ఒక - జాములో నీ [పియుడట! 

వచ్చునని వినవచ్చుచున్నది. నీ విశ యుందు వేమి? చేయవలసిన పని సర్ది 
కొనవమ్మా!'' ఇది జనసమతమున గూడ జెప్పదగిన వాచ్యార్థము. నేన 

ప్పుడో వినుటకాదు. ఇప్పుడే విమచున్నాను. ఒకజాములోననె యాతడు 

వచ్చునట! రేప "బల్లుండ్లలో వచ్చునని కాదు. ఆ వచ్చునది నీ |పియుడట! 

ఏమి |పియుడో? (పియుడని సోల్టుంఠనో క్రి, ఆతడే | పియుడయిన నీవిట్లుద్య 

మింతువాః నిన్ననురా౫ంప 'జేసికొనలేని యా మగవాడెంతటి |పియుడు? ఆ 

వచ్చువాడెంతటి యుబలాటముకోడనో వచ్చును. ఇప్పుడే అటు వెళ్ళి యిటు 

వత్తు ననుకొందువేమో? అంతత్వరగా సెట్లు రా గలవు? వచ్చిన నా యుప 

భోగచివ్నాములెట్లు దాచెదవు? నీ భర్త నీ యా చివ్నాలను గు ర్తించినచో! 

పదో! నీ భర్త వచ్చుచున్నాడు. ఆతడెంత యాకలితో నున్నాడో! ఆతనికి 

నీవు చేయునది యింతియే కదా! త్వరపడుము. కరణీయపాక మొనరింపుము! 

ఇప్పుడు నీ వభిసరించుట (పమాదము. ఆ యఖిసారికా వేషము మాని యింటిలో 

పనులు చేయుము.” ఇప్పు డభిసకింప వలదని వ్యంగ్యము. ఈ చెప్పు సకియ 

కా కామిని రవాన్యము తెలియును. ఆమె యభిసారసముచిత వేషము ధరించు 

సమయమున భర్త [పత్యాగమన వార్తను తెలియజేసి యా యభిసరణము నివే. 

ధించు చున్నదన్న (వస్తైవము గుర్తించిన సవ్చాదయులకు వ్యంగ్య మవఖాసిం 

చును. జారునితో సంభోగవిషయమున నొకతె నిషేధించు చున్నదని యిందు 
(పతీయమానమగునని సారాంశము. 
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నిమీల్య లోచనే కాచి[త్పియే గురుజనావృ తా 
పశ్యతి స్వస్తి కాకారక రేణాలింగతి ననా. 446 

నిమీలనాదింగికేన యామినీకతి (పతీయతే 

చేష్టయా స్వ స్తీకాకృతా్య గా థ్య్లాశేమః [పతీయ శే. 446 

చె_శిష్ట్యముల సంఖ్యానించు నపుడు “వాచ్యాదయ” యను నాది 
పదమున ఇంగితాకారచేసాదుల జెప్పినందున నిచట చెష్టావెశిప్ట్యమ. న వాచ్యము 
వ్యంజక మగుట కిది యుకావారణము. ఒకని జూచి వాని యశీష్ట పియ 
నానాచేష్టలు సాభిపాయముగా (బదర్శించినది. వానిని సామోదముగా నాయ 
కుడు గుర్తించినాడు. ఆ వివయమున కవి యిట్లు వర్చించుచున్నాడు. 

గురుజనులతో పరీవృత యయిన యామె | సియుడు చూచుచుండగా 
లోచనములను మూసికొని స్వస్తి కాకారహూ_స్తృమున స్వనముల నాలింగనము 
చేసికొనుచున్నది. ఇందు నీమీలనాదీంగిత మున యామినీసమయము - రాశి 
గోచరించును. పద్మసదృళశముఐగు నే తములను మూయుట చే పద్యసంకోచము 
కూర్చు రాతి భాసించును. స్వ _స్తీకాక్ళతి చెష్టావిశేషముచే గాథా శ్లేషము 
గోచరించును. కమలములు మీలనము, పొందిన పిమ్మట సంధ్యాకాలమున 
జీకటిలో నీవు రావలయును. _ పారితోషికముగా గా*ఢాలింగన మిత్తునని 
వ్యంగ్యము. 

ద్వి తాదిభదే వక్తా) "మిథోయో సతి క్వచిత్ 
(క మాద్వ్యంగ్యస్య; ఒత్వ్యున్య వ్యం=కోత్వ్టం నిదర్శ్యళామ్ 447 

ఇప్పటి కిట్లుదావృాతములలో నొకొకదాని:కం దితరభేవాంతర 
ములును గలవు. ఇశరఖభేవములకు నవియే యుదావహానణములు కావచ్చును. 
నిసృ్ఫం దేవా మయిన వ్యుత్వ త్రి కలు. గుక క వేరు వేరుగా నుదావారణనులు 
నిరూపితము లయినవి. వ _కృృబోద్దవ్యాదులు (ప త్యేకముగా వ్యఎఏజకములు 
కావలయునన్న నియమము కేదు. అవి యొకటొకటి మిఠలితములై. వ్యంజక 
ములు కావచ్చును. వ _కృబోద్దవ్యాదిపిశేషమ.న వాచ్యమె వ్యంజక మగుటయే 
కాక వ్యంగ్యము వ్యంజక మగును. లత్యుము వ్యంజక మగును. వాచ్యము 
లత్యుమగుట యె యుదావాణములలో నున్నది. లత్యుమునకు వ్యంజకత్వము, 
న్యంగ్యమునకు వ్యంజకత్వ మభూ్య్యూహిలప దగును. ఇంకను ద్వి తాదిభేదమున 
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నచేకభేదములు కలుగును. వానిని వ్యుత్సన్నమతులు స్వయముగా సూహించి 

గుర్తించుట సముచితము. 

శబ్ద పమాణ పద్యోఒర్గో వ్వన _క్ష్యర్ధ్దాంతరం యః 
ది థి ఓ (లి 3 

అగ్గస్య వ్యంజక 'త్వే తచ్చబ్టస్య నవాకారిళా,. 448 

శబ్రేనైవ ని వేద్యోఒయం న |పకాశాంతరేణ చ 

అర్థమునకు మూా।త్రము వ్యంజకత చెప్పినచో శబ్దార్థోభయరూప 

మయిన కావ్యము వ్యంజక మగుట యుపపన్న మా? శబ్ద మర్గము కావ్యమయి 

నపు జే యొకటియో వ్యంజక మనుట న్యాయమా? ఈ యంశమున సమా 

ధానించుట కీ కారిక సమర్థము. 

శబ్బ| పమాణమున వేద్యమయిన యర్థము వాచ్యము కాని లత్యము 

కాని వ్యంగ్యము కానీ వ్యంగ్యమగు న గాంశరమును ద్యోతనము చేయును. 
ఫె థ 

అప్పుడగ్థము వ్యంజకము కాగా కళబ్రమునక: సవాకారిత్వ ముండును. అర్థము 

వ్యంజక మయిన స్థలమున శబ్దము పరిన్భ తిపహ మగును. ఉన్న శబ్దమును 

మార్చి కశ్రాంచరము నచట కూర్చవచ్చును. అర్థవు మాత మచట (ప్రధా 

నము. అందుచే నర్ధమునకు (పాధాన్య ముండును. కబ్ద్బ మ్మపధాన మగుట సవా 

కారిగా నుండును. శబ్లవ్యంజకత యున్న స్థలనువ శబ్దము (పథానము; అర్థ 

మ పధానము. ఈ యంశము పూర్వము నిరూపిత మయినది. ఇచట నర్ణ| పధా 

నత గు ర్తించునది. 

మొ_త్తమున కర్ణశ క్రి మూలమున గాని శబ్దశ క్తి మూలమున గాని శబ్దా 

ర్భములు చెందును పరస్పరసహాకారము కలనై న్యంజకము అగునని [(గహింప 

వచ్చును. అందుచే శచ్జార్థోభయమయ మయిన కావ్యము వ్యంజక మగుట 

యనుపపన్నము కాదు. 

శబ్ల|పమాణవేద్యో్యో౭ర్థో వ్యన_క్యర్థాంతరం యతః 

ఇచట నర్ధవ్యంజకత ముఖ్యముగా నిరూపితము. శబ్ద పమాణ వేద్య 

మయిన యర్గ మె యర్థాంతకవ్యంజక మ కావలయును. కాని [పమాణాంతర 

వేద్య మము న యము వ్యంజక మగుట సమ్మశము కాదు. [పమాణాంతర వే 

ద్యార్థము న్యంజకమును కాజాలదు. కావుననే కబ్రమున) వ్యంజకత్వమున 

నిమి_త్తమగును. 
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ధ్వనికొవ్య భేదములు 

వవం [పకారై రృహుఖిః కృశే శబ్లార్గ నిర్ణ యే. 449 

స్వరూపం దోషగుణ యో రసాలంకార యోరపి 

అవళ్యమభిధాతవ్యం అపి తతాపి ధర్మిణి. 450 

(పదర్శిళే తద్దర్శ్మాణాం పా యోపా దేయతాస్ట్రితిః 

జ్ఞాయశే య _త్తతః కావ్య భేదాన్ | పాగభిదధ్మ హే. 451 

ఇట్లు బహు పకారముల శజ్చార్థనిర్దయ మొనరింపగా దోషములను 

గుణములను రసముల నలంకారముల నవశ్యముగా నిరూపింప వలసి యున్నది 

అయినను ధర్మియగు కావ్యమును |పదర్శించిననె కావ్యధర్మము లయిన దోవ 

ముల హేయత గుణాలంకారముల యుపాదేయత స్పష్టముగ గోచరించును. 

కావున ధర్మియగు కావ్యమునకు సంబంధించిన భేదముల నిచట నిరూపింతుము. 

ధర్మి యగు కావ్యమును (పదర్శ్భ్శించుట యనగా నవాంతర ఖభీేదవనహితముగా కావ్య 

మును నిరేకించుట యని భావము. దోవము కావ్యధర్ముము కాదు. తదభావమె 

కావ్యధర్మము. పరంపరాసంబంధమున నుపచారమ న దోషముల. కావ్యధర్మము 

లనుటను సంగతపఆఅమ కొనునది. 

ద్వనికావ్యము 

అవివషీతవాచ్యో యః తత వాచ్యం భవేద్ద్వనౌ 
అర్థాంతరే సం కమితమత్యంతం వా తిరస్కృతమ్. 452 

[పధానే లక్షణామూలగూ ఢవ్యంగ్యే సతి క్వచిత్ 
య తావివతి తం వాచ్యం తత ధ్వనిరితి ధ్వ నె. 458 

త దేవానుపయుక్త్యా దేర్వాచ్యమన్టాంత రే యది 
నమితం తద్భ వేదర్థాంతరసం | కమితాఖ్యయా. 454 

ధ్వనికావ్యము లతరాామూలక, మభిధామూలక మని రెండు విధ 

ములు. ఇందు లతణామూలకము అవివకితవాచ్యమని, అభిధా మూలకము 

వినతి ఆాన్యపరవాచ్యమని వ్యవవ్భాత మగును. అవివజిత వాచ్యధ్వని శిండు 

విధములు - అర్థాంతరసం| కమితావివ తీత వాచ్యధ్వని, అత్యంతతిరస్కృృ తావివీత 

వాచ్యధ్వని యని. ఆల్సవిషయమగుట మొదటగా లతణామూలధ్యని స్వరూప 

వివేచన మిందున్నది. ఈ యుపకమముతో నీ (పఘట్టము భావనీయము. 
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ధ్వనికావ్యమున నవివశితవాచ్య మను నే ధ్వని కలదో అందలి 
వాచ్యము రెండు విధములు -- అర్థాంతరమున సం|కమిం చిన వాచ్యము, అత్యం 

తము తీరస్మతమయిన వాచ్యము నని. లతణామూల మగు గూఢవ్యంగ్యము 

నకు (ప్రాధాన్య మున్న పుడె అవివడిత వాచ్యధ్వని భేద నుగును, అర్థాంతరసం|క 

మితవాచ్య మనగా, వాచ్యార్గము వాచ్యరూపమున (పక ఎ్రశాన్వయమున 

నుపయు క్రము కానందున నావాచ్య మన్రాంతరమున పరిణత మగునేని య'ర్థాంతర 

సం కమితవాచ్య మగును. ఉదా: 

యథా త్వాం వచ్చి విదుషూం. సమ బాయో౭[త తిష్టతి 
ఆత్మీయాం మతిమాదాయ స్థితిమత విధేహి తత్. 445 

ఉపదేశాదిరూపేణ గమ్యతే వచనాది యత్ 

త దేవానుపపత్త్యా దేః క్వాష్యత్యంతతిరస్కృతమ్. 446 

మలయ. చోవక్ళతం నుభు సౌజన్యం ] పథితం త్వయా 

కుర్వీద్భశం పరమపి సుఖమాస్వ శరచ్భతమ్, 

అతాపకారిణీం చేటీం విపరీతలక్ష్షణయా కథయతి. 467 

అర్థాంతరసం| కమితావివతితవాచ్య ధ్వన్యుదావారణ మీచట మొదట 
నున్నది. విద్వత్సభ కేగు నొకని వాని యాపుడు పలుకుట, అసాధారణ జ్ఞానము 

కల విద్వాంసుల సముదాయ మిట నున్నది -ోనీవు నీ బుద్ది ననుసరించి సావధాన 

స్థితి ననుసరింపుము, నీ వుపదేశార్డ్ము డవు. నేనాప్పుడను. నేను చెప్పుచున్నాను.” 

దీనిలో సంజోధ్యు నుద్దేశించి “త్వాం వచ్చి” అని చెప్పుట యుప 
యు_కృము కాదు. వ_క్తవ్యవిషయ కథనముననె యది సిద్దమగును. “నీవుప 

'దేళ్యుడవు. నేనాపుడను. ఉపచేశింతును.” అనునది యిందు లక్యుము. ఈ 
విధముగా వాచ్యము పరిణత మగును, హితసాధనత్వ్య మిచట వ్యంగ్యము. 

అనంతర మత్యంతతిరస్కృతావివడితవాచ్యధ్వన్యుదావారణ సమన్వ 
యము లున్నవప్. అత్యంతతి రస్క్భృత మనగా పూర్వము చెప్పిన వీధమున 

వాచ్యము (పక్ఫితమున నుపపన్న ము కానందు వలన నత్యంతము తిరస్కృతి 

యితరార్గలతక మగును. ఉదా: అపకార మొనరించిన చేటి నుద్దేశించి విపరీత 

లతణ విధానమున నాయిక యిట్లు పలుకుచున్నది - “ఓ సుభువా! నావిషయ 
మున నీవు బాగుగా నువకార మొనరించితివి. సౌజన్యము |పకటించితివి. ఇటువై 
కూడ నీ విళ్లే చేయుము నూరు సంవత్సరములు సుఖముండుము.” 

B (53) 
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ఉపకృతం - అపక్ళతం, సౌజన్యము _ చౌర్జన్యము, ' సుఖము = 
దుఃఖము అని లత్యము, అపకారాద్యతిశయ మిందు వ్యంగ్య మగును. ఇట్లు 

లతణామూలకము లయిన అర్థాంతరసం। కమి తాత్యంతతిరస్క్తతవాచ్యధ్వనులు 

శిండును నిదర్శితము లయినవి, 

అధీధామూలక మగు ధ్వనికి వివకితాన్యపరవాచ్యధ్వని యని “చేరు. 
ఇది కెండు విధములు _ అసంలకత ర [కమధ్వని, సంలత్య్య| కమధ్వని యని. ఈ 
భావసం గవాణమున సీ శ్లోకముల భావింప నగును. 

వివతీతం వ్యంగ్యనివ్లం వాచ్యం యత (వకాశ తే 

త తాలథ్యు కమవ్యంగ్యో లక్యువ్యంగ్యకమః వరః. 458 

రససన్తు న విభావాది'నై "రేవాసావిత్తి (కమః 

స చేన్న లక్ష్యః సో౭_సంలత్యు| క్రమవ్యంగ్య ఉదావాతః- 459 

రసభావతదాభాసభావశాంత్యాది రక మః 

భిన్నో రసాద్యలంకారాదలంకార్యతయా స్థితః. 460 
ఆభాసభావశాంత్యాదేః [క మో నై_వా[త లత వే 
"తేషూం వ్యంగ్య కమే ల్యే లవ్యవ్యంగ్య [క మోభవేత్. 461 

భావోదయాది; (పొధాన్యాదలంకార్యతయా స్థితః 

రసొదిర్యత తతై 9౨మ వ్యంగ్య ఏవ భవిష్యతి. 462 
పవత తాన్యపరవాచ్య మనగా వివతితము అన్యపరము నగు వాచ్యము 

కలధ్వని. అన్యపరమగుట వ్యంగ్యనిష్థమగుట. వాచ్యాార్థ మణాధితముగా నుప 
పన్నమగును. వ్యంగ్యపరము నగును. ఇట్టివి వివతఓళాన్యపరవాచ్యధ్వని 
యగును. ఇందు అలవమ్య  కమవ్యంగ్యము, లత్యు| క మవ్యంగ్యము నని రెండు 

భేదములు గలవు, వాచ్య ప్రశ్రీతికిని వ్యంగ్య] పతీతికిని మధ్య గల [క్రమము నసులశ 
మగునేని సంలక్ష్యు[ కమ మని వేరు. (కమమున్నను నూత మయినందున 
సు గావాము కాదేని అనంలత్యుకమ మని వేరు. రసాదిధ్వని ఆసంలత్యు[కమ 
నామమునను, వ_స్ట్వులంకారధ్యని సంలత్యుక్రమనామమునను వ్యవవ్భాతమగును. 

రనాదిధ్వని యందు (కమ మున్నది కాని యది యత్యంతము నూత్ము మయి 
నందున, శతపత్ర షుత్రకత వేధము వలె స్పష్టగోచరము కాదు. విభావాదులనే 
రస మని యనరు, నిఖావాదులతే రస ప్రతీతి కలుగును, “న హి విభావాదయ 
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ఏవ రసః. అపి తు రసనైైః. ఇత్య స్తీ [కమః'*'. విభావాదులు కారణములు. 

_రసాదులు కార్యములు. కార్యమున కన్న నియతమగు కారణము పూర్ణ 

వృత్తి యగును. విఖావాది(పతీతికిని రసాది(పతీతికిని [కనుము కలదు. అది 

సూత్ము మగుటచే లత్ష్యుమాణము కాదు. అఆందుననె యలక్య[కమవ్యంగ్య 

ములు రసాదులనీ యనీరి. ఇవి యలత్యు కమము ల కాని యక మధ్వనులు కావు. 

| రసము భావము రసాఖాసము భావాభాసము భావశాం క్యాదులు అసం 

లత్యు|కమవ్యంగ్య ములని పరిగావ్యాము. ఈ రసాదులు రసాద్యలంకారముల 

కన్న ఖిన్నములు. ఇవ్ యలంకార్యములు కానీ యలంకారములు కావు, 

ఆఅల6కారము ల|పధానములు. అలంకార్యములు [పధానములు. రసభావముల 

|పతీతి క్రమము గోచరింపక పోవుటయె కాదు. ఆభాస భావళశాంత్యాదులకును 

[క్రమము లత్యుమాణము కాదు. కావున నవీయు నసంలత్యు కమములె. కాని 

రసళభ్లా వాదులు సర్వసమయముల నలత్యు|కమము ల కాదు. ఒకప్పు డవి సంలత్యు 

(కమములు నగును. వాని వ్యంగ్య [క్రమము లత్యమాణ మగునేని యవి లక్యు 

[కమవ్యంగ్యములె యగును. భావోదయము భానసంధి భావశాంతి భావశబలత 

యనువవి యభివ్యంగ బ్రము లగునవుడు (పాధాన్యము క లవై యలంకార్యములుగా 

నుండు నేని ధ్వనివ్యవహారభాజనము లగును. రసాదిక మలంకార్యముగ నున్న నె 

వ్యంగ్య మగును. 

[(పాధాన్యాద్యత వాక్యార్థస్యాంగభూతో రసాదికః 

కావ్య భేది* గుణిభూతవ్యంగర ఇత్యభిధీయశే 468 

భావశాంతారదయో౭.ం౦గిత్వం రే ముక్యే (పయాంతి చ 

ఆర్థాంతరే నం|కమితమత్యంతం వా తిరస్కృశమ్. 464 

ఇతిద్యయం గుణీభూతవ్యం గ్య౬౦గాంగిత్వ మేమ్యతః 

ఇతరవాక్యార్థము (పా ధాన్యముబాంది యుండగా రసాదిక మంగ 

ముగా నున్నచో నచట రసాదిధ్వని వ్యవవోరము రాదు. ళసాదిక మచట 

నలంకార మే యగును. అలంకార్యము కాదు. ఇట్లు ధ్వనికారుడు నిళ్చ 

యించినాడు. 

““ వధాచే2న్య|తవాక్యా నే యతాంగం తు రసాదయః . 

కావ్యే తస్మిన్నలలకారో రసాదిరితి మే మతిః.” 
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అని ధ్వనికారు డనెను, “అన్య వాక్యార్థము (పధానము కాగా 
రసాదు అంగము లగునేని యచట రసాడిక మలంకార మగునని నా నిశ్చయము.” 
అని యానందవర్దనుని నిశ్చయము. రసము 'స్వేతరము [(పధానముగా నున్న 
ప్పుడు ఒకళసము వర్షిత మగునపుడు వేరొకరసము [వధానముగా నున్నను, 
భావము |పధాశముగా నున్నను, ఇంక నేది (పధానముగా నున్నను ఆ రస 

మంగ మగును; [ప్రధానము కాదు. కావున అలంకారముగా జెప్పదగినదె 

యగును, 

రసాదిక మంగ మయినవుడు ధ్వనికావ్య మను వ్యవవోరముండదు. 

అప్పుడు గుణీభూతవ్యంగ్య మనియె వ్యవహారము కలుగును. వ్యంగ్యము గుణ 

ముగా - అ|పధానముగా నయిన _ గుణీభూత మయిన గుణీభూతవ్యంగ్య మని 
భావము. ఈ (పసంగముననె కావ్య భేదములను నిరూపింప వలసి యున్నది. 

య|తాతిశాయీ వ్యంగో౭ర్లో వాచ్యాత్యావ్యం ధ్వనిర్భవేత్. 465 

ఇది ధ్వనికావ్య లతణము. వాచ్యార్థ ముకన్న వ్యంగ్యార్థము అతి 

శయితముగా నున్నచో ధ్వనికావ్య మగును. అభిధానృ్తి (పతిపాద్యమగు 

నర్థముకన్న వ్యంజనావృ త్తి పతిపాద్యమగు నర్థము అధిక చమత్కారజనక ముగా 

నున్నచో ధ్వనికావ్య మని భావనీయము. 

ఇట్ట కావ్యమునకు ధ్వని యను వ్యవవోరము కలుగుటలో మూల 
భూత మగు నుపప త్తి నిరూపితము కావలయును. ధ్వని నిరు క్తి యవే&ళము. 
ఆ సంజ్ఞ వలని విశేష మావళ్యకము. 

(పధా నభూతస్ఫోటాఖ్య వ్యంగ్యస్య వ్యంజక స్తు యః 
శద్ది స్తత ధ్వనిరితి వ్యవవోరః కృతో బుధై ౭. 466 

న్యగ్యావితవాచ్యస్య వ్యంగ్యస్య వ్యంజన క్షమం 
శజార్థయుగలం తచ్చ ధ్వనిరిత్యభిథియతే. 46 

ధ్వనిః స్యాదుత్తమం కావ్యం స|పబంధః సుదుర్ల భః 

వ్యాకరణవిద్యావిదుల గు బుధులు |పధానము స్ఫోటరూపము నగు 
వ్యంగ్యమునకు వ్యంజక మయిన శ్దము ధ్వని _ యని _ వ్యవవోర మొనరించిరి. 
ఈ వాదము నంగికరించిన సాహిత్య] పకాళులును వాచ్యార్థము న[వథాన మొన 
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రించిన వ్యంగ్యమును వ్యంజన మొనరించుటలో సమర్థమగు ళబ్దార్థయుగలమును 

"ధ్వని'' యనిరి. ధ్వనికావ్య ముత్తమము. అదియె (పబంధము. ఇట్టిది 

సుదుర్దభము. ఇట్టి సామాన్యార్థము ననుసరించి యిచటి విశేషను నిట్లవధరి ప 
య ల D య 

వలెను. ఇచట నిర్గిష్ణు లయిన బుధులు వె యాకరణులు. “పథమే హి విద్వాంసో 

వ_యాకరణాః, వ్యాకరణ మూల త్వాత్సర్వవిద్యానాం క సర్వవిద్యలు వ్యాక 

రణమూలములు. వైయాకరణులు (పథమ విద్వాంసులు. వె యాకరణులు 

స్ఫ్పోట వాదము నంగీకరింతురు. వారి దృష్టిలో స్ఫోట (ప్రధానము. అట్టి స్ఫోట 

రూపమయిన వ్యంగ్యమును వ్యంజన మొనరించు శబ్దమునకు వారు ధ్వని వ్యవవో 

రము నంగికరించిరి. ఈ వై యౌోకరణుల మకమును సాహిత్యవాదులు సంగీక 

రింతురు. సాహిత్యవిదులు శశ్చార్ణయుగల ముసకు ధ్వని వ్యవవోరము నేర్పజచిరి. 

(పథానముగ నవభాసించు వ్యంగ్యార్థమును వ్యంజన మొనరించుటలో సమర్థ 

మయిన శ కార్గయుగలము వీరి మతముస ధ్వని. ఏతదూప మయునయు త్తమ 

కావ్యము ధ్వని. ధ్వని కావ్య మె పబంభము. 

గుణీభూతము -- చితము 

వాచ్యాదనతిళాయీ చ వ్యంగో్యోఒ౬ర్ధో యత దృళ్యతే. 468 

తత్కావ్యం తు గుణీభూతవ్యంగ్యం తన్మధ్యమం భవత్ 

యత ళబ్దస్య వై చి[త్యం య శతార్భస్య విది తతా, 469 

యుత వ్యంగ్యం న (పతీశం తతా్కావ్యమధమం స్నృతమ్ 

గుణీభూతవ్యంగ్యమను మధ్యమకావ్యము, చిత్రమను నధమకావ్యము 

లతీత మగును. ప్యంగ్యార్థము వాచ్యము కన్న నతిశయితము కాకున్నచో నది 

గుణీళూతవ్యంగ్యమను మధ్యమ కావ్య మగును. ప్రాధాన్య ముండుట వ్యంగ్య 
మునకు స్వాభావికముయిన స్వరూపము. అపపాధాన్యముండుట యౌొపాధిక 
రూపము. వ్యంగ్య మ్మపధాన మగుట యనేకవిధముల నుఆడును. వాచ్య 

వ్యంగ్యములు రెండును సమ|పధానము లయినచో వ్యంగ్యమునకె (పాధాన్య 

మున్నట్లుకాదు. అచట వ్యంగ్యమునకు వాచ్యాతిశాయిత లేదు. వ్యంగ్యము 

సర్వ(పధాన మయిననె ధ్యనికావ్యము. _ అట్లు కాకున్న మధ్యమకావ్య మని 
వివేకము. 
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అధమకావ్యమునకు చి తకావ్య మని చేరు, దీని లక్షణము అవ్యంగ్య 

మనుట. “య త వ్యంగ్యం న (పతీతం” వ్యంగ్య మిందు భాసిఠపదు. వివతీత 

రూపమున వ్యంగ్యము ఖా'సిం _దు. శబ్దవై చిత్యమె ముఖ్యమగును. అర్థవిచి 

(తతయె ముఖ్యమగును. దేవనృపాదుల యాక్ళతి బాపనమునకై చీతముల 

లీషాంతురు,. చూచువారి చి త్త మాక లిప్ట్ మగును. అనుతణమున వారి 

స ఎ్రతిలో దేవాదులు భాసింతురు, అనై యీ కావ్యమును. ఇందు [పాణమన 
దగిన వ్యంగ్యముండదు. వెంటనే యాస్వాదము కల గ జీయుటకు కవి గుణా 

లంకారముల నిబంధించును. శబ్దములను వింకముగా గూర్చును. శబ్లవై చిిత్య 

మున్నచో శజ్జచ్మితమని, ఆరవై. చిత్యమున్న చే నర్జచి తమని సం శేతము* 
శబ్దభింగమున అర్జభా గమున చి తతయుండునే గాని రసాదు లుండవు. 

ఇట్లు కావ్య] తయము ల&చత మయినది. ఇందు_త్తమకావ్యమయిన 

ధ్వనికావ్యమున విశేషములు కలవు. 

అనుస్వానాభసంలత్య క్రమవ్యంగ్యస్థితిస్తు యః, 470 

శబ్దార్గోభయళ కుత్ణః (తిథధా స కోథితో బుధె ః 

అధభిధామూలక మగు వివ&ితాన్యవరబాచ్యధ్వని యందలి సంలత్య్య 

(కమవ్యంగ్య మనుస్వానాభము - అనురణనాత్మకము అందురు. _“అనుస్ఫత్య 

స్వనతీతి, అనుష్ఫృత్య రణలీతి'”” ఆనుసరించి స్వని9చును, రణించును. కాంస్యఘం 

టానినాదమున ధారావాహిక మయిన ధ్వని యుండును ఒకధ్వని ననుసరించి 

వేరొక ధ్వనీ యుండును. అందువలన నల్లి నామము సంగత మయినది? ఈ 

సంలత్యు[ కమధ్వని శద్దక క్రి సముద్భవము, అర్థశ _క్రిసముద్శ వము, ఉభయళ 

సముద్భవము నని మూడు విధములు. వాని చేరు లిట్లు శ్లోకబద్దము లయినని. 

యః శబ్దశ క్తి మూలానురణనాత్మా న చ ధ్వనిః. 471 

తథార్థళ క్రి మూలానురణనాత్మాపి చ ధ్వనిః 

శశ్రార్థళ క్తి మూలానురణనాత్మాపి చ ధ్వనిః. 472 

శద్దశ క్రి మూలానురణనాత్మకధ్వని వివేచనమునకు సంయోగవిప 
యోగాదులను, అర్థశ క్తి మూలానురణనాత్మకధ్వని వి వేచనమునకు వ_క్షృజోద్ద 
వ్యాదివిశేషములను గుర్తింప వలసి యున్నది. శబ్దశక్తిలో శబ్దము పరివృత్త్య 
సవాము, అర్థళ_క్రిలో పరివృ_త్రసవాము అను విశేషము పూర్వము నూచిత 
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మయినది, శ వళబము ఆశి వశణములు సమముగ నున్నచో నుభయళ క్తి మూలక 

మనీ యౌ చిత్యమున (గహింపదగును. 

అలంకారో౬థ వ స్వ్వేవ శబ్లాద్య| కావభాన తే 

పరస్పరస్య [పాధాన్యా త్పధా నేతరకల్పనా. 472 

న్యం గ్య రసాలంకారాడౌ ధ్వనికావ్యం తదు _త్రమం 

స చేల్లత్యో థ వేన్మధ్య న్తస్మిన్వాచ్యే తథాఒధమః, 474 

శబ్దశ క్తి మూలానురణన రూపవ్యంగ్యము శెండు విధములు - శబ్ది 

శ కి మూలాలంకారధ్వని, శబళ _కిమూలవస్తుధ్వని యని. ఈ విభాగ మిందు 

న్నది. ఏ కావ్యము నందు పరివృ త్త్యసహామయిన శబ్లము వలన ఉపమాద్య 

లంకారము భాసించునో, పకశివృత్త్యసవా మయిన శబ్దమున కవలము వస్తు 

మా[తమె యవభాసించునో అచట ఆలంకారధ్యని, వన్తుఢ్వని యని విభాగము 

గుర్తింప వలెను. అలంకారమేని వస్తువేని [పధానముగ నభివ్యంగ్యము కావ 

లెను. అలంకార మనునది సచి|తవస్తువు. వస్తుగహితము కాదు. వస్తు వనునది 

యచి తవస్తువు. అలంకారము వస్తుమి శితముగచె యుండును. వస్తు వలం 

కారము భాసించునపుడు ఒకప్పు డలంకారము (పధానముగ నుండును. వేరొక 

సమయమున వస్తువె (పధానముగ నుండును. వన్తు వలంకారము (పధానముగ 

వ్యంగ్య మయినపుడె ధ్వని యనవలెను. అలంకారము (పథాన మయినపుడు 

వస్తు వ|పధాన మగుటయు, వస్తువు [పథాన మయినపు డలంకార మ|పధాన 

మగుటయు నభూ్యవ్యాము. వస్తుమా|తమున నలంకారము వ్యజ్యమాన 

మగునపుడు ధ్వని తుని వ్య వవాశించుట యుక్తము. కావ్యవృ త్తి యలంకారా 

(శ్రయము గావున నట్లు వ్యవవోరము యు క్షము. అలంకారముచే వస్తు వభివ్యజ్య 

మాన మగునపుడు, అలంకారమునకు చారుత్వాతిశయము కలదో వస్తువునకు 

చారుతళ్వోర్ష తృము కలదో సమీఊం ది నిర్ణయింప వలెను. 

రసాలంకారాదులు వ్యంగ్యము లగునపు డు_త్తమ మగు ధ్వనికావ్య 

మని వ్యవవారింపవలెను. వ_స్థ్వలంకారము ల|పధానముగ భాసించునవి యగు 

నేని గుణీభూతమను మధ్యమకావ్య మగును. అవి వాచ్యములె యగు నేని 

యధమకావ్యవ్యవహార మె కలుగును. 

అగూ ఢమపరస్యాంగం వాచ్యసిద్ద థ్రంగమస్సుటం 

సందిగ్జతుల్య| పాధా న్య కాళక్వాతు_ప్తమసుందరమ్. 475 
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వ్యంగ్య మేవం గుణిభూ తవ్యంగ్యస్యాష్టా భిదాః స్మృతాః 

ఉదావారణ మే కేషాం కావ్యబం ధేషు దృశ్య తే. 476 

ఏవ ధ్వనికృదాజారై వి వ్యంగ్య భేదా:ః సమీరిళాః 

స్వరూవము క్షం వాచ్యాదే స్త త్తద్భేదాశ్చ దర్శిశాః. $77 

గుణీభూతవ్యంగ్యరూపమయిన మధ్యమకావ్యమున చెనిమిది భేదములు 

కలవు అగూఢము - అవరాంగము = వాచ్యసిద్ద వ్రంగము - ఆన్ఫుటము = సంది 

గము _ తుల్య పాధాన్యము - కాక్వాడి_ప్తము - అసుందరము నని, గుణీభూత 

వ్యంగ్యమగు వ్యంగ్య మిట్లప్ట భేదములు కలదిగా నిర్ణీత మయినది. కావ్యబంధ 
ములలో వీనికి సముచితోదావారణములు కలవు. వాని నాయాస్థలములలో 

సమన్వయించుకొనునది. 

ధ్వనిక సదా చార్యులగు (శ్రీ రాజానక ఆనందవర్షనులు మమ్మటభట్టు 
(అ 

మొదలగు వారు వ్యంగ్య భేదములను నిరూపించిరి. వారి మతానుసారమున నీవి 

యిట్లు సమ ల్లీఖితము అయినవి. ఉప్మక్రమము నందలి సూచనానుసారముగా 

వాచ్యాదుల స్వరూపము (ప్రతిపాదిత మయినది. త_త్తద్భేదములును (పదర్శి 

తము లయినవి 

తాత్పర్యార్థము 

ఏతేభ్యో౬న్యత్తు ఆాత్చర్యం వాక్యార్థో౬ న్తీతి జానతే 

ఏశేభ్యో౭న్యస్తు కథితస్తాత్సర్యార్థో౭_పి కేషుచిత్, 478 

నమన్వయే పదార్థానాం పదార్గో౭.పి చ తత్త్వతః 

విళషరూపో వాక్యార్గస్తాత్సర్యమితి మన్యే. 479 

పదార్థా యే పదానాం స్యురన్విళానాం పరస్పరం 

త ఏవ వాక్యాన్టాత్యానో నాన్యో౬ర్హో2. స్తీతి శేచన. 480 

సర్వై రవ చ శబ్దస్య స్వార్థవృ త్రివిభాగతః 

తాత్సర్యార్గో భవే చ్చోతుః వివేక్కః దీతికారకః. 481 

ఇంతవణకు నిరూపించిన వాచ్యలత్యవ్యంగ్యములకన్న నతిరి కముగొ 

తాత్పర్య మనునది కలదని, యది వాక్యార్థరూపమని కొందరంగీకరించిరి. వీని 

'శన్న నతిరిక్షముగా తాత్సర్యార్థము.కలదని కొంధరి భావములలో. గలదు. ఈ 
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విషయ మిదివరలో సూచితమె. పదార్థముల కాకాం జాదికమున సమన్వయము 

కలిగిన పిమ్మట విశవ రూపమగు వాక్యార్ధము సముల్ల సించునని, యది తాత్పర్య 

రూప మని కొందరు తలచిరి. అది తత్త్వతః పదార్థరూప మయినను - పదార్థ 
ముల సముదాయాత్మక మయినను విశమరూపముగా నుండునని వారి యాళ 

యము. ఇది యభిహితాన్వయవాది మతము. మరికొందరు అన్వితాభిధాన 

వాదులు పరస్పరమన్వితము లయిన పదముల యయ ర్థ ముల వాకా టా! ములని, 

అంతకన్న నతిరి కముగా ఆాత్పళ్యార్థ మనునది లేదని యనీరి. కానియీ 

విషయమును భావింపవలెను. సర్వ శబ్దమునకు స్వార్గవృ త్తి విభాగమున తాత్స 

ర్యార్ల మనునది కలదు. అది |(శోతకు వివేకకు |పీతికారకముగ నుండును. 

ఇట్లు నిరూపితమయిన (పొ_క్తనార్థమును (పకృతమున స్మరించుట సముచితవజ. 

(శోతృత్వం తదితి ప్రాహుః శద్దితాత్పర్య వేదినః 

శబశ కి నహిమ్నా యద్వ్యంగ్యాద రవివేచనమ్. 482 ద్ లగ లాలీ 
తదేవ చ వివేక్షృత్వం ఆహురర్గవివేచకాః 

వ్యంగ్యతాత్పర్య త ద్భేద కద్దథ క్తి నిరూవణమ్. 488 

తాత్పర్యము (శోత్చ వివేక పీతికారక మనుటలో [(శోతృక్త్వ 

స్వరూపము నిరూపింపవలసి యున్నది. శబ్లశ కి మహిమానుసారమున వ్యంగ్యా 

ద్యర్థములను వివేచన మొనరించి |గహించుట [శోత్వతృ మగునని శబ్దతాత్సర్య 

వేదు లందురు. వ్యంగ్యతాత్సర్యతద్భేదముల యనుసారమున శబ్లశ క్రి నిరూపణ 

మొనరించుట వివేక్షృత్వ మగునని యర్థవివేచకు లందురు. |శోతృత శబ్దముఖ 

ముగా నుండునని, వివ్వేక్షృత యర్గముఖముగా నుండునని [గహింపవచ్చును* 

శబ్దము యొక్క స్వార్గవ్భ త్తి విభాగానుసారమున నావిర్భవించు తాత్సర్యార్థము 

నిట్టి |శోతృవివేచకులు (పితిపురస్సరముగ సంభావింతురనుట యు_క్తముగ 

నున్నది. 

క వేర్వివత.తార్థోయః తత్తాత్సర్యముదావ్చొతం 

తాత్పర్య స్య స్వరూపం య త్తద్వి శేషళ్చ తద్భిదా. 484 

యథావగతమస్మాభిః పరస్తాత గ్రాథయిషత్య 

కవివివకితార్థము తాత్పర్యము. తాత్పర్యస్వరూపమును తద్విశేమ 

మును త ద్భేదములను "మము గుర్తించిన విధమున ననంతర | గంథ మునందు విశద 

B (54) 
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మొనరింతుము. ఇదివరలో కొంత నిరూపిత మయినను మణుల నిరూపించుట 

యావళ్యకము. ' 

ఇత్తం కల్పలకాయాం తు వాచ్యాద్యర్థ చతుష్టయమ్. 485 

నిరీ తం వాచకాదేళ్చ శబ్దస్యాపి చతువయం 
€9 © A) 

తచ్చ కావ్య |పకాశేన మయాప్యత [పదర్శితమ్. 466 

కల్పలళా[గంథము నందు వాచ్యాద్యర్థ్గ చతుష్టయ మీ విధముగ నిర్జీ త 

మయినది. వాచకాదీశబ్ద చతుష్టయము నిరూపితమయినది.  ఈయంళము కావ్య 

(పకాశ|పతిపాదితము. వాని యనుసారమున నేను నిందు [పదర్శించితిని. 

ఇట్లిది యుక్తి వమాణగిద్ద మగుటచే కవితాకాము లాదరింప దగును. 

గుకాదులు 

దోషూ గుణాశ్చాలంకారాః శబ్దార్గోభయరూపతః 

క్వచిదసాళశ్ళ తద్యోగ్యా యోగ్యత్యాత విచార్యశే. 487 

ఆ చేపత; సమాధానాద క్రైవ్వతిశ యో భవేత్ 

ఆ కేపళ్ళ సమాధానమతో౭ర్థస్యాభిదియతే. 458 
శశ్రార్థగతములుగా దోషములు గుణము లలంకారములు (పతిపాదిత 

ములు. రసములును శబ్దార్థ గతములుగ? నుండుట యుకచో నిరూపితము. 

అస్తు. తద్యోగ్య మయిన యోగ్యత యెట్టిదో యిచట పరిశీలింపదగును. ఆ'జేప 

మున సమాధానమున నర్థములందలి యతిశయము విశదమగును. కావున నాయొ 

యర్థత_త్త్వసమున్మీలనమునకై యాతేపము సమాధానము నిచట |పతిపాదిత 

"మగును. 

స్వతః శుద్దన్య వర్ణన్య కో దోవః కో గుణో భవేత్ 
రసాచేరా శయత్వం తదమూ ర్లన్య కథం భవేత్. 469 

విభుళ్వాత్తస్య వర్ణస్య క్వాచిత్మత్వం కథం భవేత్ 
అలంకారో2౭_పి నైవ స్యాదలంకార్యావినిళ యాత్ . 490 

దోషాదేరాశయో వర్ణ ః వదం వా౭థ కిముచ్యతే 

వాక్యం వా కిమలంకారో నైవ వర్ణ స్య యుజ్య'తే. 491 

పదే చేత్తత్సదం కీద్భక్ తత్స్వరూపం నిరూప్యళాం 
వర్ణః పదం కిం వళ్ణౌ వా వర్ణా వా పదముచ్యతే. 49& 

te ళం 
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అవ్యా ప్తేరప్యతివ్యా ప్తేః పదం దుష్యతి లతే 

సు_ప్టిజ న్హం పదమితి యది స్యాత్పదలవణమ్. 498 

నుబంతం పదమ స్తీతి తిజ_నమపిచాపరం 

సముచ్చయేన న పదం సు _ప్రిజన్తాత్మకం థ వేత్. 494 

లశతణాం వ్యభిచారి స్యాదతి వ్యాప్వాదిదో షళ 8 

పే వాక్యే చ వాక్యాల దోవః కీదృక్స్వ రూపవాన్. 495 

స్థానే పదాడౌ న గుణః కీదృగాళ్ళా చ వర్ధతే 

వాక్యస్య లతణం కీదృ_క్తస్య దోషూోదయో యది. 496 

సమూహో యః పదానాం తు తద్వాక్యమితి లక్షణం 

వాక్యం ద్వాభ్యాం |తిచతురై 8 పంచషట్స_ప్తభిశ్చ వా. 497 

అప్హభి ర్వా భ వేత్తస్మాల్హమణం వ్యభిచారి తత్ 

ఏక (పయో జనాభా వాదన్యథా వాక్యలకణమ్. 498 

దోపో గుణో వాలంకారో రసో వా౭థ కదాచన i 

పదే వాక్యే చ వాళ్ళ గ నహి శబ్దాత్మకో భవేత్, 499 

ఆ|శయా(శయి నంబంధో న భవేచ్ళ్చబ్దయోః క్వచిత్ 

అథ తద్వ్యతి రేక శ్చేద్దో షాదిరిహా కథ్యతే. 500 

ఛిన్నాధికరణత్వేన సంబంధో న ఘటిష్యతే 

అతో దోపాదయః శబ వ్యర్థాః న్యుః కల్పితా అపి. 501 

కజ్టార్థగత దోషగుణా"లంకారస్థితి యా కేపసమాధానవిధానముల విశద 

'మొనరింపదల చి యిచట ఆ తప మువపాదించుట నిట్లు గుర్తింప వలెను వర్ణము 

స్వతః శుద్దము. ఆ వర్ల మునకు దోమ మేమి? గుణ మేమి? అమూ ర 

మయిన వర్గ మునకు రస్మాశయత్వ మెట్టుపపన్న మగును? వర్ణము విభువు. 

సర్వవ్యాపి. అది యొకచో నుండు ననుట యెట్లు కుదురును? అలంకార్య 

నిశృయము లే నందువలన నలంకారము నుండదు. 

దోషూదుల కొ| శయము వర్ణ మా? పదమా? వాక్యమా? అలంకార 

మనునది యేమి? ఆది వర్ణమునకు యుక్తము కాదు కదా! పదమున దోషాదు 
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లుండు నందునేని పద మన నెట్టిదో దాని స్వరూపమును నిరూపింపవలెను. ఒక 

వర్షము పద మగునా? శెండు వర్ణము లున్న పద మగునా? అనేకవర్థము 

లున్ననే పద మన వళఠినా? 

పదమునకు లక్షణ మేమి? ఏమేని లక్షణ మున్ననది యవ్యాద్తి 

దోషదుష్ట మగును. అతివ్యా ప్రిదోవదుష్ట మేని యగును. “సు క్తిజ నం 

వదం” అని వ్యాకరణ సూత్రము. సుబంతము తిజంతము పదమని కదా! 

ఇదియే పదలతణమా? సుబంతము పదము.  తిజంతము పదము. సుబంత 

ములో తిజంతత్యము లేదు. తిజంతములో నుబంతత౫ము లేదు. సముచ్చయ 

రూపమున సుబంత తిజంతాత్శకముగా పద ముండదు. ఇక పదలత్షణ మేమి? 

అతి వ్యాప్యాదిదోషముల వలన లకణము వ్యభిచరిత మగుచున్నది. 

పదమున వాక్యమున వాక్యార్థమున దోవ. మెట్టి స్యరూపమున 

నుండును? పదాదిస్థాన మున గుణముండు నందునేని యా గుణ మె యాకార 

మున నుండును? వాక్యమున దోపాదు లుండునందునరేని వాక్యలక్షణ మేమి? 

“పదముల సమూవాము వాక్యము" అని వాక్యలతణమాక? చెండు వదము 

లున్న వాక్య మగునా? మూడు నాలుగు పదములతో వాక్యము సిద్ధ మగునాః 

ఐదు పదము లున్న వాక్యమా! షట్స _ప్రపదములతో వాక్యము నివ్పన్న 

మగునా? అష్టపదములున్న వాక్యమగునా? కాన పదలతణము కుదురలేదు. 

అది వ్యఖి చరిత మగుచున్నది. పవపదసమూపహము వాక్య మను లతణము 

యు_క్షముగ లేదు. దాని వలన [పయో జనమును లేదు. కావున వాక్యలతణ 

మును వేరుగా జప్పవలిను. 

పదమున వాక్యమున వాక్యార్థమున దోషము గుణము అలంకారము 

రసము చెప్పుడు నుండనే యుండవు. దోషాదికము శచ్చాత్మకము కాదు. శ్ది 

ముల కెచ్చటను ఆ(శయా(శయిభావ ముండదు. దోషపాదికము శవ్రాత్మకము 

కాక తద్భిన్న మయినచో భిన్నాధికరణ మయినందున తత్సంబంధ మె యుప 

పన్నము కాదు. కావున దోపాదులు శబ్దమున కల్పిశము లయినను వ్యర్థములే. 

ఈ విధముగా నిచట ఆ జెపార్గము గుర్తింప వలెను. 

ఇతి బువంతముద్దిశ్య తత్సంబంధో౭_భిధీయశే 

వకసంబంధవళతః శబ్లే దోపాదికల్పనాం. 508 



వఖకధి శారము PY. 

దో షాదిర్వ _కృధర్మః స్యాద్వ _కృధీనతయాస్య హి 

స్వా స్థ స్వవృ త్య యోగ్యత్వం యేన కబ్దస్య దృళ్యతే. 508 

స దోషః కథ్యతే వ_క్తృ[పయోగా ధీన ఏవ సః 
స్వార్టే స్వవృ _త్తియోగ్యత్వద్వారా శబ్దస్య యద్భవేత్. 504 

(పత్యాయక త్వసామర్థ్య సౌలభ్యం న గుణో భవేత్ 

వాచ్యాద్యతిశయో యేన దృశ్యతే శబ పేతుకః, “505 

న ఏవార్థగు ణో క్రేయః తత్తదరేషు దృశ్యతే 

యేరా ఇ వాదిశ జ్వానాం 'తేఒలంకారా ఇతి స్మృతాః. 506 

(పయుంజతె తాన్మ-వయః శబ్రార్షోభయ రూపతః 

కవి పయోగచాతుర్యాత్స నీరతీరవ దసః, 507 

శబ్దా ర్టషాపయు జ్యేత [పాయో వ్యంగ్యన్స సర్వదా 

వళ్లే గుణో న దోషో వా శే స్యాతాం పదవాక్ళయోః, 508 

రసాదయో౭పీ వాక్యాది[పబం ధేషూపయోగినః 

కవిసందర్భవళతో దృశ్యంతే యత్తక_స్తతః. 509 

తస్మాదమీ వక్షృధర్శా నై తే న్యుః శబ్దగోచరాః 

వ క్తుర్వివణాధినం య వృష దోషాధిరోవణమ్. 510 

తస్మాద్దోషాదయో వ_క్తపరాథీనా న శజగాః 

తసా్సాదలంక ్ రతీగుణర సవతా గ్రావ్యనిర్భితిః. 511 

ధ్వనిరూవైవ క_్థవ్యా నిక్షోషా క్షీర్తిసంపదే 

పూర్వ [పఘట్టమున ఆ తేవవిధానము నూచిత మయినది. అట్లు 

పలుకు వాని నుద్దేశించి తత్సంబంధ మిచట నిరూపిత మగును. శబ్దమున దోషాది 

కల్పనము వ_క్షృసంబంధవళమున సిద్దము. దోషాదులు వ_క్తృధర్మములు. దోషా 

దులు నక్తగీధీనములుగ నుండును. శబ్దము స్వార్దమున స్వవృ_త్త్యయోగ్య 
మయినచో నది దోవమగును. అదీయు వక్షృ[పయోగాధీనము. గుణ మీ విధ 

ముగ భావనీయము. శబ్దమునకు స్వార్థమున స్వవృ త్తి యోగ్యళాప్యాపార 

ముగా (పక్యాయకత్వసామర్థ్ర్థి సొలభ్య ముండుట గుణ మగును. ఇట్టి గుణము 



dso భావ! వశాళనమ్హ్నః 

నందు శబ హేతుక మయిన వాచ్యాద్యతిశయము గోచరించును... ఆ యా 

యర్థము లందాయా యతిళశయము భాసించును. దాని నప్పు డర్భగుణ మందురు, 

ఇ చాదిళబ్దములకు సంబంధించిన యర్థము లలంకారము లగునని పరిగణించిరి. 

ఇట్లు దోమగుణాలంకారములు వ _కృధర్మమలు వ క్ర౦ధినములుగ 

నున్నవి. వీనిని కవులు శజ్టార్ధోభయరూపముగ (పయోగించు చున్నారు. కవి 

(పయోగచాతుర్భము వలన రసము నీరతీరరూపమున కశ్చార్థములం దుపయుక్త 

మగును, సామాన్యముగా సర్వదా యీ రసము వ్థంగ్యమె యగును. 

వరమున గుణ ముండదు. "దోష. ముండదు. పదవాక్యములంటు 

నా గుణదోవము లుండవు. వ_క్షృవివవాధీనములుగనె యవి యుండును, 

వాక్యాది|పబంధములలో రసాదులును కవిసందర్భ వశమున నుపయోగు 

లుగా నుండుట గోచరించుచునే యున్నది. కావుననె రసాదులు వక్షృధర్మ 

ములు, శబ్దగోచరములు కావు. శబ్దమున దోషాధిరోపణము వ _కృవివజాధీనము 

గనే యుండును. కావున దోవగుణాలంకారములు వ _కృపరాధీనములె కాని 

శబ్దగతములు కావు, 

ఇట్లున్న విషయమును సమ గముగ సమాకలన మొనరించి దోషరహిత 

ముగా నలంకారసహితముగా గుణయుతముగా రసవతా్య-వ్యని రాణ మొనరిం 

చుట యుక్తము. అట్టి కావ్యనిర్శితి ధ్వనిరూపముగనే యుండదగును. నిరోష 

ముగ నుండవలెను. అట్లున్ననె క ర్రిసంపాదకమగును. ఇట్లీ యంశ మా చేవ 

సమాధానరూపమున నిరూపిత మయినది. 

ధ్వనిర్ని రూప్య ళ₹౬ తె శవ వ్యంజక త్వెన చోదితః. 612 

[క మేణోచ్చార్యమాణేషు వళ్హేష్వర్థస్య వా చకః 

ఆదిమః కిం ద్వితీయ; కిం తృతియః కిం తథా౬౦తిమః. 518 

(వళ్యాయకత్వళ కి స్తు కస్మిన్నే శేషు దృశ్యతే 

[క మెణ [శకూయమాణళ్వాద్వ ర్షానాం నశ్వరత్వతః. 51 

సముచ్చ యేన వర్ణానాం వాచకత్యం న యుజ్యతే 

సావేడళ్వాచాదిమన్య స్వార్రే వృత్తిర్న జాయతే. ల్ 

మధ్యమానామపీ స్వార్ల ర్భ|పతీతా స్యాదనిశ్చయః ] 

ఆంతిను శ్చేదశ్రై కస్య సంబంధో *.నర్థకో భవేత్, 516 



వష్టారికారము 4g] 
అర్జాసంస్పర్శి తై వాస్మార్దేశోః శబ్ద్బస్య నిశ్చితా 

ధ్వ నికావ్య[పశంస నూ చిత మయినది. ధ్వని స్ఫోటరూపము. ఈ విన 

యమును నిశ్చయపరచుట కె. పూర్వము వలె నాశేససమాధాలములు స్వీకృతము 

లయినవి, ముందుగా నాశేపసనరణి నిట్లు గుర్తింప వలెను, వ్యంజకత్వ పథమున 

సూచిత మయిన ధ్వని యిచట నిరూపిత మగును. ఒకపదము నందలి వర్ణములు 

[క్రమముగా నుచ్చార్యమాణము లగుచుండగా నచట నర్ధమునకు వాచక మగు 

నది యేది? ఆదిమవర్శ మర్గమునకు వాచకమా? గ్వితీయర్ణ్శ ము వాచకమా? 

తృతీయమా? అంతిమ వర్ణ మా? ఇన్నిగా నున్న యీ వర్శములలో నే వర్ణము 
నందర్థ |పళత్యాయకళ క్షి యున్నది? వర్ణములు సముదాయరూపమున నర్థము 

నకు వాచకము లనుట యుక్తము కాదు. ఆ పదమునందలి వర్ణములు (కమ 

ముగా (శకూయమాణము లగుచున్నవి+*ని యేకళాలమున |శుతము లగుట లేదు. 

'రెండవవర్ణ ముచ్యార్యమాణ మగునప్పటికి మొదటి వర్ణము నశించుచున్నది, 

శబ్దము రెండు తణముల యనంతర ముండదు. పదమున నుచ్చార్యమాణము 

లగు వర్ణ ములు సాపేక్షము లయినందున మొదటి వర్ణ మునకు స్వార్గ మున వృత్తి 

యుండు ననుట యుక్తము కాదు, మధ్యగతములుగా నున్న వర్ష ములకును 

స్వార్థ పతీతిలో సామర్థ్యముండు నన్న నిశ్చయములేదు.  ఆంతిమవర్ణ మె యర్థ 
సమర్చక మగుననుటయు యుక్తము కాదు. అ'నేకవర్గ ము లుండగా నొక 

యంతిమ వరమున కె సంబంధమున్నదనుట యనర్ధకము ఇట్ల విధముగా బరిశీ 

లింపగా శబ్దమున కర్ధసంస్పర్శిత లేదనియె యనవలసి వచ్చుచున్నది, కావున 

పదమున కర్థవాచకత యుపపన్నముగ లేదు. 

ఈ యా కేపనిరాసమునకు తరువాతి [గంథము సమర్థము. ఈ యంళ 

మిదివరలో నిరూపిత| పాయ మరు.నను |పక్ళతాంశదార్థ్యాపాదమున క్రై పునర్ని 

రూపణ మ పేడితము. 

మైవం మన్యస్వ! శబ్దస్య స్వార్ద సంస్పర్శిత్వముచ్యతే. 517 

అర్థ పతీతిః గోత్రాణాం శబ్దో చ్చారాదనంతరం 

జాయతే తస్య హేతుర్యః సోఒర్థాపత్తిపమాణకః, 518 

స వర్ణ వ్యతి రేకాశ్మా కోపి స్యాత్ఫో౬పి చ ధ్వనిః 

ధ్వనిః సామాన్యరూపః స్యాద్వర్షాః తద్వ్య క్తయః స్యృళాః, 510 
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జ్యో స వర్ణ వ్యంజనద్వారా తమర్గం వ్యంజయేత్స్సటం 
న ధ్వనిః స్ఫోట ఇత్య| త శాబ్దికై 9 పరిభావ్య'తే. 5680 

ఇత్లం శథ్రార్థ సంబంధో ధ్వ నికృద్భిర్ని రూపితః 

తదు _కేన | పకాశేణ సం కేపాద [త దర్శితః, 681 

ఇతి (క్రీశారదాతనయవిరచి తే భావ|పకాళనే శక్ఞార్థసంబంధతచ్భేద . 
(పకారనిర్ణ యోనామ షభ్టో౬ధీకారః నమా _ప్హః, 

శద్దమున కర్థస్పర్శిత్వము లేదని తలప వలదు. శజ్లమునకు స్వార్థ వ @ ఎ! 0 
సంన్పర్శిత్వము కలదు. అది యిచట నిరూపిశ మగును శబ్దము నుచ్చరించిన 
వీమ్మట శ్రోతల కర్ట్మపతీతి కలుగును, అట్లు (పతీతికలగు ననుటలో నర్ధాప్తి ® ౧ థి ప్రమాణక మయిన హేతువు కలదు. పదమును వినిన యనంతర మర్థ(పకీతి 
కలుగుచున్నది కావున వేరొక విధముగా నా యర |పతీతి యుపపన్నము శానం 
దున నా శద్దిముననె యా యర్థ్మపతీతి కలుగుచున్న దని నిశ్చయింప వలెను. 
ఆ హేతువు వర్ణముల కన్న నతిరి కమయినదని (గహింప వలెను. అదియే ధ్వని. 
వర్ణము అందలి యాధ్వని సామాన్య రూపము. వర్ష ము లా సా మాన్యరూప 
మున కాశయరూపము లయిన వ్యక్తులు. అట్లు సామాన్యరూప మయిన 
యా ధ్వని వర్ణవ్యంజనద్వారమున నా యరమును సుటటముగా వ్యంజన మొన ణ్ స ఖ 
రించును. ఆ ధ్వనియె స్ఫోటము. ఇట్టీవిధముగా శాబికులు వరిభాపించిరి, 
ఆ వై యాకరణుల స్ఫోటవాదమును సాహిక్యకులు నంగీకరించిరి. ఇట్లీ శబ్లార్ణ 
సంబ ధమును ధ్వనికారులు నిరూపించిరి. ధ్వనికారు డయిన (శ్రీ మదానంద 
వర్ధనుడు నిరూపించిన [పకారమున సం'కేపముగా నిచట నిదర్శిత మయినది. 
శనందవర్ణన ధ్వన్యాలోకము సాహితీజగమున మూర్చన్య మయిన |గంథము. 
తదు క్తమాగానుసారమున నిరూపణ మిందున్నందున నిది సముపాదేయ[గంథ 
మని భావము, 

ఇది (శ్రీ శారదాతనయ విర చితమైన భావ పకాశమునందు భావాలోక మున 

శచ్జార్గ సంబంధ తద్భేద (పకార నిర్ణ య మనెడి 

షష్టాధికారము. 



స ప్రవూధికారవు 

నాక్యేతివృ త్త శరిరలకణాఖిధానము 

నాట్య ము 

ఈ యధికారమునకు నా శ్యుతివృ త్రశరీరతలణాఖిధాన మని నామము 

కలదు. నాట్య నృత్య నృ త్తముల స్వరూపము ప్రతిపాదించిన పిమ్మట తత్ఫ్సంబి 

ద్దముగా గేయనిరూపణ మావశ్యకము కాగా షట్తి )౦ళ త్త త్వ్వములను జెప్పి 

నృష్టికథనమున శారదాతనయు డుత్సుకము పడెను. దేహోత్పత్తి నాద (శ్రుతి 

స్వర నసముత్చ త్తి నిరూపించెను. ఈ |ప్రసంగమున సంగీతశా(స్ర్రువి శే మముల 

నిరూపించుట యావళ్యక మయినది. ఉపక్రమించిన గేయస్వరూపము చెప్పి 

విశేషముల నింకను తన శారదీయ[గంథమున నుపపాదించుటను సూచించెను. 

అనంతరము నటుని క _ర్తవ్యతానిరూపణము పూర్వాంగము నాంది సూత 

ధారుడు తద్విధులు | పతిపాదితము లయినవి. నాటకవన్తు వు విభాగము పంచ 

సంధులు [ప్రయోజనములు _పసంగాగతము లయిన యితరవిశేషము లిందు 

సాధికారముగా నిరూపితము లయినవి. నాటోోచితము లయిన వివిభవివయ 

ముల వివేకమున కీ స ప్తమాధికారము చక్కగా సవాకరించును. 

ఉక్తా రపా రసవ్య క్తి ర్నాళ్యునై వేత్యుదీరితా 

అవస్థానుకృతిర్నాట్యమితి సామాన్యలతణమ్. 1 

రామాదితాదాత్య్య్యాప త్తిర్న శు యా నాట్యముచ్య కే 

రూపకం తద్భ'వే|దూపం దృశ్యత్వా|శ్పేశ్మకె రిదమ్. 2 

రూపకత్వం తదారోపాత్క్యమ లారోపవన్యుఖే 

దళధ్రై వేతి మునినా తద్భేదనియమః కృతః. 8 

రసా శయత్వమప్యు_కం రసా దేరా శయత్వతః 

తదేవం దళధా భిన్నం వాక్యార్థాభినయాత్మకమ్. త్త 

ఈ స_ప్పమాధికారము నాట్యము నితివృ _త్తమును నిరూపించునది కావున 

నిచట నాట్యసామాన్యలతణము (పతిపాదిత మగును. రూపక నిర్వచనము 

B(55) 
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నిరుక్త మగును. దళశరూపకము రసాయ శయ మగుటయు [ప్రతిపాదిత మగును. 

నాట్యసామాన్యలశణ మిట్లున్నది. ఇంతకు పూర్వాధికారములలో రసములు 

రనవ్య కి నిరూపితము లయినవీ. అది నాట్యముననె యనియు |పతిపాదితము, 

అవస్థానుకృతి నాట్య మని నాట్యసామాన్యల తణము. కావ్యము నందు నీబం 

ధించిన ధీరోదాత్తాదుల యవస్థావిశేషములను- అనుకరించుట, చతుర్విధాఖినయ 

ద్వారమున తాదాళ్మా్యాప త్తి నాట్యము. నేషభూపోాదులు అభఖినయ।| పత్యభి 

నయములు ఆలాపసంలాపముల ద్వారమున ఆ యా పాతల (పతినియతము 

లయిన యవస్థల యనుకరణ మొనరింపగా తాదాత్మ్మ్యాప త్తి కలుగును. నట 

దుమ్యంతుల కభేద్యపతిపత్తి కలుగును. ఇట్టి తాదాత్మారప త్తి నాట్యము. 

సొమాజికులకు నటునందు గలుగు తాదాళ్యాపత్తి నాట్యము కాగా నిదే 

రూప మని రూవక మని వ్యవవ్భాత మగుచున్నది. ఆ నాట్యమే (సేత 

కులచే ద్యళ్యమాన మగుటచే రూప  మనదగియున్నది. నాట్యమనునది 

కేవలము (శవ్యకావ్యము కాదు. రంగమున నభినీతము నగును. దృశ్య మగును. 

|నేతకుబు దర్శింతురు. నీలాదిరూపము దృశ్యమాన మగుటచే రూప నుయి 
నట్లు ఇదియు చత్తుర్లా9వ్యా మగుటచే రూపమగుచున్నది. ఈ నొట్యమును 
రూవక మనియు నందురు. 'రామాద్యవస్థల యారోవమున నుండుటచే నిది 

రూపకము, ముఖము నందు కమలాఠోపము వలె నిది రూపకము. నాట్యము 

కూపము రూపకము అను శబ్ద తయము ఒకే-యర్థమున (పవృ త్రము అయినవి. 

ఈ శబ్ద తయమునకు (వ్రవృ త్రినిమి_త్త భేద మిచట |ప్రదర్శిత మయినది. 

దశవిధ రూపకములు 

ఇట్టి యీ నాట్యము పది విధములని భరతముని నాట్య వేదమున భేద 

నియమ మునరించెను. ఈ నాట్యము రసౌదుల కా[శయముగో నున్నందున 

-రస్మాశయ మనియు ననెను రసము నొ[కయించియయుండు నిది దశ[ప్రకారము. 

“దశధై వి ఏవ కారము కూర్చుటచే నవధారణము - నిశ్చయము గోచరించును. 

_ఇది పది విధములె కాని యిఆదు న్యూనాధిక రీతులు లేవు. శుద్ద భేదములు 

డ్వదియి యని యనుట కుద్ద భేదాఖి ఇ పోయమున నని 'గహోంపదగూకు. సంకీ శ్త 

రూసముగ నాటిక కలదని "ఫాంట్ రొఫెగికరిలతురు. శ విషయమున నీ. శారదా 

తనయుని భావము విశదము. కాగలదు, .. ఇట్లే .. శాట్య్టము దశవిధముల నున్నది. 
ఇది వాక్యార్థాథినయాత్శ్మ కము. నాటకము _ (పకరణము _ భాణము - [పవాస 

చప _"తముమ వాళ్లయాగము - 'సముేవకారము - వీథి _ ఆంకము - ఈ 

mE... శని. యాభిదములు, = నీది స్వరూపము విశధము కాగలడు, 
+n + గ కు శ్. 

Son fra - స 
క వీ 
ల “1 గ ల! | 

త 

| 7 1 ' | వ లకి 
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రసా |శయా యద్యపి స్యుర్నాటికాతోటకా దయః 

నాటకాదిప్వు థె తేపామ న్లర్భావాన్న తే పృథక్ . ర్ 

నాటే చ (పకరకో నాటీకాయా; పురాతనై 

అంతర్భావః కృత _న్లస్యాం తోటకస్యాపి దర్శితః. 8 

నాటికాయా నాటకస్యా భేదః (పకరణస్య వా 

సట్టకస్తోటక వై రవ భేద ఇత్యభిధీయళ 7 

తోటక సో్యోచ్యతే సద్భిరంత ర్భావో౭ పి నాటే 

నాటకా దేరయం ీదో నాటికా రూపకం భ వేడ్. 8 

నాటిళా[పతిమళ్వాచ్చ నట్టకో౭పి తథావిధః 

నాటే తోటకస్యాంతర్భావా దూపక మేవ సః, 9 

దివ్యమానుషసం యోగ సోటకం నాటకానుగం 

నవాష్ట్రస _ప్రవంచాంకం దివ వ్రమానుషసంగమమ్. 10 

తోటకం నామ త త్చాహు క్ఫేదో నాటకసంభవః 

నృత్య ఖిదా భ వేయు స్తే డోంబీ (శ్రీ గదితాదయః. 11 

నాటిక తోటకము మొదలగునవి కొన్ని రసా|శయములుగనె 

యున్నవి. వానిని వేరుగా పరిగణింప నవనరము లేదు. వానికి నాటకాదులలో 

నంతర్భావము చెప్పనగును, వానిని వేరుగా పరిగణింప నక్కారలేదు, పురాతనులు 

కొందరు నాటకమునను [వకరణమునను నాటిక కంతర్భావము నిరూపించిరి. 

తోటకమునకు నాటిక యం దంతర్భావమంగీకరిం చిరి. నాటికకు నాటకమునకు 

భేదము లేదు. నాగికకు (పకరణమునకు భేదము లేదు. సట్టక మనునది తోటక 

భేదమె యనిరి. తోటకమునకును నాటకమున నంత ర్భావమును కొంద రంగికరిం 

చిరి. నాటిక నాటకాదుల భేదము. కావున నాటేకయు రూపకమె యగును, 

సట్టక మనునదియు నాటికా పతిమము; నాటికాసదృశము. కావున వేరుగా పరిగ 

ణింపనక్కణ లేదు. సట్టకమును రూపక మగును. నాటకమున తోటక మంతర్భ 

వించును గావున నదియు రూపకమె. దివ్యమానుషసంయోగమున్న తోటకము 

నాటకానుగతమె యగును. తొమ్మిది యెనిమిది వడు ఆయిదు అంకము 

లుండుట దివ్యమానుషసంగము ముండుట తోటక మనిరి. ఇట్టి తోటకము 
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నాటకసంభవమయిన భేదము. ఇక డోంబి (శ్రీగదితము మొదలగునవి నృత్య 

భేదము లగును. నృత్య భేదస్వరూపని రూపణాత్మక మయిన నవమాధికారమున 

దోంలీ (శ్రీగదితాదుల స్వరూపము నిరూపితము కాగలదు. అష్షమాధికారమున 

దశరూపకముల లతణము లతితము కాగలదు. 

వాక్యార్థపదార్థాఖినయములు 

యద్య | దసాత్మకం త త్తద్వాక్యార్థాభినయాత్మకం 

యద్యద్భా వ్యాశయం త_త్తత్సదార్థాభినయాత్శకమ్. 12 

నృత్యం భావా| శయం న్భ_త్తం రసా[శయముదాహృాతం 

నృత్యనృ త్తవిభాగళ్చ బహుఖిర్భహుధోదితః. 18 
తద్ద్వయం నాటకాదీనాం భూయసా హ్యుపకారకం 
నృత్యనృ త్తవిభాగస్తు పరస్తాత్మథయిష్యతే. 14 
పూర్వరం గ నాటకాదావుపయోగో2_ [త దృశ్యతే 

ఏది యేది రసాత్మకమో యది యది వాక్యార్థాభినయాత్మకము. 

ఏది యేది భావాశయమో యది యది పదార్థాభినయాత్మకము. నృత్యము 

భావా శ్రయమని, నృ_త్తము రసా|శయమని |పతిపాదిత మయినది. నృత్యనృ_త్త 
విభాగము ననేకు లశేకవిధముల నిరూపించిరి. నృత్యన్భ_్రములు శెండును 

నాటకాదుల కధికముగా నుపకరించునవి యగును. నృత్యనృ త్తవిభాగము 
ననంతరాధికారములలో నిరూపింతుము. నాటకాదుల పూర్వరంగములో నృత్య 

నృ_త్తముల యుపయోగము గోచరించు చున్నది. 

నాటకాద్యుపయోగో౬ త గాయకానాం (పదర్శ్యతే. 16 

నృ్తం గీతం చ వాద్యం చ నాటకాద్యుపకారకం 
“గేయం (పాణాః (పయోగన్య సర్వం వా గేయముచ్య తే. 16 

గెయసాధ్యం పొ ధర్మార్థకామ మోత చతుష్టయం 
థి లు 

తస్మా రేయసనముత్స త్తిః సం జే. పెణ్యాత కథ్యతే. 17 

నాటకాదులలో గానము యొక్క యువయోగ మున్నది. అది 

యిం దుపక్రాంత మగుచున్నది. ఇచట గాయకులకు సంబంధించిన నాటకాద్యుప 
యోగము (ప్రదర్శిత మగును. నృత్తము గీతము వాద్యము నను మూడును 

నాటకాదులలో డనువకారకములు, గేయము [సయోగమునకు (పాణము. 
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(ప్రయోగము నర్వము గేయ మనుటయు సముచితము. ధర్మార్గకామమోశ 
చతుష్టయము గేయసాధ్యము. కావున సం కేపముగా గేయనముత్స శీ 

యిచట [పతిపాదిత మగును. 

ఇచటి 'గేయనిరూపణ పతిజ్ఞానుకూలముగా కాళ్ళీర వాడై ప్రతమున 
|దతర్థఖిజ్ఞాసం|పదాయమున స్పందవాదు లంగీకరించు షట్రి9౦ళ త్త త్ర్వములు 

సృష్టి (పాణిసముత్ప త్తి [పాణవిభాగము నాడీరీతి నాదవర్గోత్స తి స్వరసంవ త్రి 

రాగోత్ప_త్రి గీతిసముత్స త్తి సర్వ మాధ్యాతికముగా (పతిపాదిత మగును. 
సహవృదయపాఠకులు సావధానముగా నీ “గేయాధికారమును . సమ్యగ్భావ 

మొనరించుట సముచితము. 

నృషకథనము 

ఇవా తత్వాని షు ట్రి)ంశత్ - శివః శక్తిః సదాశివః 

ఈశ్వరః శుద్దవి ద్యేతి కుద్దాన్యేతాని పంచ చ. : 18 
© a 

మాయా కాలో2థ నియతిః కలా విద్యా తతః వరం 

రాగః పురుష ఏతాని ళుద్దాళుద్దాని సఫ్ప వై. 19 

తత; పకృతి లేతస్యాః | పకృతెస్తు గుణ| తయం 

గుణ|తయే౭ పి భిద్యంశే రూపనామ క్రియాః సదా, 20 

ఈ సంప్రదాయమునందు వట్రి)ంశత్త శ్వ్వములు కలవు. స్వకీయ 

కార్యము నందు ధర్మము నందు స్వసమానవన్తువు నందు వ్యాపకముగా నుండు 

పదార్థమును తత్త్వ మందురు. ఇవి ముప్పడియారు. 

౧. శివ - శక్తి సదాళిన - ఈళ్వర లా కుద్దవిద్య 

౨. మాయ - కల _ విద్య = రాగ - కాల - నియతి = పురుష 

8, (పకృతి వా బుద్ది - అవాంకార _- మనః 

[కోత _ త్వక్ = చముః = జివ్వ - (ఘాణ 

వాక్ - పాణి - పాద - పాయు - ఉపస్థ 

శబ్ద య స్పర్శ = రూప -రన - గంధ 

ఆకాశ _ వాయు - వహ్ని - జల _ భూమి 

౯౬ ౫ 

by 

[ని | 22౪ భఖ ౫ 
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ఈ తత్త్వము లిచట ఏడు వర్గములుగా విభ క్షములె యున్నవి. 

మొదటి యయిదు శివాదులు శుద్దత _త్త్వము లని, తరువాత నున్న మాయారీ 

పురుషూంతము లేడు తత్వములు శుద్దాళుద్దత_శ్వ్వము లని వ్యవహారసం కేత 

మున్నది. పురుషూనంతరము (పకృతి కలిగినతె, [(పకృతివలన గుణ|తయ ముద 

యించినది. గుణ|త్రయము నందును నిత్యము రూపనామ। క్రియలు భిన్న భిన్న 

ములుగా నుండును. 

ఈద్భగ్విలకణాం శ క్రిం యదా సంకమశే పుమాన్ 

(పాజ్ఞ తపన విశ్వత్వ భేద తయ మథాన్వగాత్. వ] 

(పధానమనయో ర్వా పం |పొజ్జ ఏకో ౭న్యవసన్తు ని 

శిష్ట _న్వ్వసిం_స్తప్వసంపూర్ణ ఇత్సమేషాం |ప్రవర్హనమ్. 22 

తైజసః స_ప్టధా భిన్నో బుద్ది గర్వ ఖ బాయుభిః 
వవ్న్యంభః ఉితిభిత్హై తే కార్యకారణమూ_ర్హయః. 28 

ఏతేషాం సమవాయాత్తు విశ్వ ఆసీచ్చ తన్మయః 

సో౬పి శై )ఏవిధ్యమన్విచృన్విరాట్పురువ ఈశ్వరః, 24 

వీజ తయేణ భిన్న ః స్వాతో్సమనూర్యాగ్ని రూపిణా 

స రుదో పేంద పద్మోత్త గుణ తయ విశేదినా. వర్ 

విశ్వాఖ్య పార్టి వే చాఒ౦డజే పాణినో భూతమూ ర్హయః 

చతు ష్పకార సంభిన్నా నప్వరాస్తు పజజ్జి రే. 26 

పురుషు డిట్ర విలక్షణ మున శ క్రి సం|క్రమము కలవాడు కాగా (పొడి 

డని తె జను డని విళ్వు డని (వభేద[తయము పొందు వాడగును. ఇచట 

సూత పాయముగా నున్న సృష్టిత _శ్ల్వ్వము నీ విధముగా [గహింపవలెను. సృష్టి 

(కమమునందు తమఃసర్గము మొదటిది. తమాఃసర్గ మనుట పకృతి యని 

భావము. ఈ [పకృతి 'ర్గము నుండి మవాత్సర్గ ముదయించినది; ఇది రెండ వతి. 

మవాత్సర్గ మునుండి (తివిధమయిన అవాంకారసర్గము కలిగినది; ఇది మూడవది. 

దీనినుండి పంచతన్మాతము అనదగిన _ శజ్ణస్సర్శ రూవరసగంధములు సూత 

భూతము లుదయించినవి. పంచతన్మా తలలో పంచజ్ఞానళ కులు పంచ క్రియా 

శక్తులు కలవు. జ్ఞానశక్తులు వ్యష్టివేషమున జ్ఞానేంద్రియములను గలుగ 

జేయును. సమష్టి వేషమ.న అంతః కరణమును గలుగజేయును, [కియాళక్తులును 
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వ్యష్టి వషమున క ర్చేం దియములను, సమష్టి వేషమున (ప్రాణమును గలుగ "జేయును. 

ధర్మిగానున్న శజ్చాదు లాకాశాదిభూతములను గలుగ జేయుచున్న వనుట వస్తుస్థితి. 

వ్యష్టిరూపముగా నున్న స్టూలోపాధులతో గూడుకొనిన _చెతన్యము 

విశ పదమునను, నూత్మోపాధులతో నున్న చైతన్యము తై జఫ పదమునను, 

కారణోపాధులతో నున్న చైతన్యము (పొజ్జ పదమునను వ్యవవ్చాత 
మగుచున్న ది. సమష్టిరూవమున నున్న స్థూలములతో నున్న చైత 

న్యము వైశ్వానర పదమునను, సూత్మములతో నుండునది హిళణ్యగర్భ 
పదమునను, కారణముల నుండు చె తన్యము ఈశళశ్వరపదమునను వ్యవవ్శాత మగు 

చున్నది. అంతఃకరణ కారణోపహితు డయిన పరమాత్మ హిరణ్యగర్భుడని, 

[పాణకారణోవహితుడు సనూ[తాత్మయని, అవిభ క పాణాంతఃకరణోపహితు 

డంతర్యామి యని యందురు. ఈ మూవురు [(బవ్మా విష్ణు రుద పదమ. లతో 

వ్యవవారింపదగియున్నారు. విశ్వాదులు జా గదాద్యవస్థలకు, వె శ్వానరాదులు 

సృష్టిస్థితిసంహారములకు సంబంధించి యుందురు. 

[పొజ్టా దులభో (పొజ్జుడు (ప్రధానుడు. శతైజను డసంపూర్దుడు. 

తై జసవిశ్వులళ" పాజ్జు దనుగతుడుగా నుండును. వీరి వర్తన మిట్లున్నది. 
జ a ఎవి ౧ 

శె_జసుడు స _ప్రభేదముల నుండును. బుధ్యవా౭కారము-ఎ పంచభూతములు 

మొ_త్తమేడురూపములు. ఈ సప్పరీతులు కార్యకారణమూూర్తులతో నున్నవి, 

వీని సముదాయమున విశ్వుడు తన్మయుడుగా నున్నాడు. విరాట్పురుషు 

డయిన ఈశ్వరుడు తై విధ్య మనుసరించి సోమ - నూర్య - అగ్ని రూపములు 

కోలవాడయినాడు. గుణ తయవి భేదము కల వీజ[తయమున రుద విష్ణు [దవా 

వ్యవహారము కలవాడయినాడు. ఈ పార్థివాండమునకు విశ్వ మని చేరు. ఇందు 

(వాణిలు పంచభూతమయమూర్తులుగా నుందురు. జరాయుజ - స్వేదజ - 

అండజ - ఉద్భిజ్జ రూపమున నళ్వరు ల దయించిరి,. (ఇంక నిచటి వి'వేకవి_స్రర 

మును నా అభినవదర్శనమున జూడ నగును.) 

జీవత్వ మేషామపరం (పతి భేదమియా (త్పభుః 

కాల |-పేరిత యోర్వాయుర్దంపతోర్టః సంగమాన్నిథః. లి 

పౌరుపీ౦ (పాక్ళతీం శ క్రిం ళుక్సళోణితరూపిణీం 

వాయుద్వ యేన సహితం గర్భాశయముపానయేత్. బి8 



440 భావ।| పశాశ్రన్ల్హ్లు 

అనాదయళ్చ మేేతజ్టా బవావః కర్మభావితాః 

సంతి కాలార్జినః శేషాః కళ్చిత్యాలేన చోదితః. 29 

గర్భాశయం స్వయం పి తోః మలాభ్యాం సవా సంవిశేత్ 
తత నితో భ వేద్వాయుః |(పాణాపానాత్మకః స్వయమ్. 80 

గుణభూతాత్భ'శే వీజే కారణార్థ సమన్వితే 

నర్వవ్యాప్తా పరా శక్తిః అస్మిన్ "జ తజ్జ తామియాత్. ల] 

వార్థి వాండము నందు నాలుగు విధముల నశ్వర | పాణు లుదయింతు 

రనుట నూచిత మయినది. పురుషు డీ నాలగుభేదముల ననుసరించి జీవత్వము 

పొందు వాడగును. కాల|పేరితులై దంపతులు పరస్పరము సంగమ మొనరిం 

వగా వాయువు శుక్సళోణితాత్మకమయిన పౌరుషశ క్రిని |పాకృతళ కిని వాయు 

ద్వయసహితముగా 'పాణాపానరూప మయిన వాయుద్వయనహితముగా 

గర్భాశయము చేర్చును. అనాదిగా నున్న మే తజ్జ అనేకులు కర్మభావితుల్తై 

కాల మ పేషించువారుగా నుండగా నొక చ తజ్జుడు _ జీవుడు కారిచోదితుడై 

గర్భాశయము చేరును. తన కర్మపాకమున తానే పితరుల మలములతో గూడు 

కొని గర్భాశయము చేరును. అచట గర్భాశయను.నందు [పాణాపానాత్మక 

మయిన వాయువు నిత్య ముండును. కారణార్థసమన్విత మయిన గుణభూళా 

తృకవీజమునందు సర్వవ్యా_ప్త మయిన పరాశక్తి జే తషైత్వము పొంది 

యుండును ఇట్లు షె తజ్ఞునకు గర్భాశయ పవేశము భావనీయము. 

ద్వాఖ్యాం |తయాణాం వ్య _ిః స్యా త్రిభ్యో భవతి పంచకం 

పంచభ్యః పంచకానాం తు చతుష్కం (ప్రతిపద్యతే. 82 

శుక్తార్హవౌ ద్వయం తత (తితయం తు గుణ త్రయం 

భూతాని [శవణాదిని శబ్లవాగాది పంచకమ్. 88 

భాషణాదీని వాక్యాది చతుష్ట యముదాహాతం 

తత్సంశయ [సమాతృత్వనిశృయానుభ వార్డకృత్. 88 

ఈదృగ్విలకణో జంతుర్దరాయ్యుగ _స్తదేవావాన్ 
కాలపా కేన పూర్ణాంగో జాయ కేఒజయమవాబ్బుఖః. 85 

"రెండింటిచే మూడింటి కభివ్య క్తి కలుగును. మూడింటిచే నయిదింటి 

కావిర్భావము కలుగును, అయిదింటిచే పంచకముల చతుష్కుమును పొందువా 



నప్పమాధికారము శీత 

డగును. ఇట్లిది సాంకేతిక భాషగా నున్నది. దీని యర్ధవివేచన మనంతర 
శ్లోకమున నున్నది. "రెండు - ద్వయము అనగా (స్త్రీపురుషుల శుక్ల శోణిత 

ములు, మూడు. తితయ మనగా గుణ[తయము - స_త్త్యరజ_సమోగుణములు. 

అయిదు -- పంచకము అనగా _ అకాశవాయువహ్నిజలభూము లన్న పంచ 

భూతములు; [శవణాదులన దగు [ళో తత్వక్ చకుఃజిప్వా |ఘాణములు, శష్ది 

వాగాదిపంచకముచేనూ చితములగు _ శబ్దస్పర్శరూపరనగంధములు, వాక్ పాణి 

పాదపాయుఉపస్థలు |గాహ్యాములు. 

య్రుపురుషుల శుక్ల శోణితములచె న్నత్త్వరజ_న్హమోగుణముల యఖి 

వ్య_క్రికలుగును. ఆ గుణతయము వలన ళో తాదిపంచకము, వాగాదిపంచ 

కము, _ శచ్చాదిపంచకము, ఆకాశాదివంచకము గలుగును. ఇట్టు శివాది 

భూమ్యంతవ ట్రి)౦ళ త్త త్వముల యావిర్భావము పర్మిగాహ్యూము,. 

గర్భాశళయగతు డై యున్న జీవుడు విలతణస్వభావుడు, జరాయు 

[గ_న్త మయిన దేహమున నుండి కాలపాకమున పూర్తాంగుడై యీతడు వాబ్ము 

ఖుడై జన్మీంచుచున్నాడు. 

షణ్ణవత్యంగు లాయామం సర్వేషాం చ శరీరిణామ్ 

శరీరం తన్య మధ్య ః స్యాదాధారః కందసంజ్ఞి తః. 86 

వలయ ।తితయాకారః సోమనూర్యాగ్ని మండలై 8 

వహ్నేః శిఖా తస్య మధ్యే నీపాంతః కేస రాక్ళతిః, 87 

పరా పకృతిరేషా స్యాదంబి కత్యప శే విదుః 

బహి _స్తిర్భకృరన్వాయుః శరీరాంతః కివాజ్ఞ్య యా. £ర5 

(పాణాదిభేదాతృంచాత్మా శరీరం వ్యాప్య తిష్టతి 

యేన |ప్రాణితి సర్వళ్చ స |పాణో మూర్చని స్థితః. లలి 
ధ'" థ$ 

జరాయుజ మయిన దేహవర్జ్యన మిట నున్నది. సర్వశరీరధారులకు ను 

'శరీరను షజ్ఞవతి -- తొంబదియారంగులముల పొడవుతో నుండును. ఆ శరీ 

రముయొక్క మధ్యశాగ మాధారము. దానికి కంద మని మేరు. సోమ 

"మండలము సూర్య మండలము అగ్ని మండలమునను మూడు వలయముల యోాకార 

ముతో నది యుండును. ఆ కందము యొక్క మధ్యభాగమునందు నీపాంతః 

"కేసరాక్ళతి కలిగిన వహ్నిశిఖ యున్నది. ఇది పరా(ప్రకృతి. అంబిక యని 

B (56) 
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కోంద రందురు. కరీ రాంతర్భాగమున వెలుపల నడ్డముగా చోయువు శివాజ్ఞాను 

సోరమున సంచరీంచుచున్నది. _(ప్రాణాపానవ్యానో దానసమాన 'ఖేదమున 

వాయువు పళచాత్మకమై శరీరమున వ్యాపించియున్నది. చేవామున (ప్రోణవాయు 

వట్లుండుటచే న౦దళు జీవించుచున్నారు. ఆ (పాణము మూర్జమున నున్నది. 

ఉరఃకంఠచరో బుద్దిహృాద యేం | దియచి త్తధృక్ 

ఫ్టీవన తవథూదార న్విశ్వాసాంతః ప వేశకృత్. 40 
© గ 

ఉరస్థానముదానన్య నాసానాభిగలాంశ్చరేత్ 

వాక్య శి ప్రయత్నో క్థాబలవర్ణ స్మృతి ప్రద 4] 
వ్యానో బహిఃస్టితః కృత్స్న దేవాచారీ మవోజవః 

గత్యవ తే.పణో శ్రే పని మేపో న్యేవణాదికృత్. $2 

(పొయః సర్వాః (క్రియాః తస్మిన్ (పతిబద్దాః శరీరిణాం 

సమానో౬గ్నిసమీపస్టః కో య్యే చరతి సర్వదా. $8 

అన్నం గృవ్హాకి పచతి వివేచయతి ముంచతి 

అపానోఇపానగః |కోణిబ స్థిమే| ఢోరు గోచరః. శ్రీశ 

శుక్లా ర్హవ శకృన్యూ|త గర్భని|ప్యూ మణ | కియః 

ఆ |పాణవాయు వురఃకంఠమ.లందు సంచరించునదై బుద్ది వాద 

శకుం[దియ చి త్తములను ధారణము చేయును. ఉమ్మి వేయుట దగ్గుట కక్కుట 

నిశ్వసించుట  [మింగుటలను గలుగ జేయును. ఉదానవాయువున కురము 

స్థానము. నాన నాభి గలముల సంచరించును. వ్యాక్సవృ త్తి కలిగించును. శరీర 

బల ముళత్సాహము సంపాదించును. వర్గన్మ్భతి నాపాదించును. వ్యానవాయువు 

బహిస్సంచారమున నుండును. సర్వశరీరము సంచరించును. మవోజవమున 

నుండును. గతి యవకేపణము ఉత్ తపము నిమేషము ఉన్ఫేషము మొదలగు 

వానిని గలుగ జేయును. చేవాధారుల సర ప్రక్రియలు వ్యాన వాయువు నందు |పతి 

బద్దములై యున్నవి. సమానవాయువు కోపాగ్ని సమీపమున నున్నదై సర్వదా 

సంచరించును. తిను నన్నము [గహించును. తిన్న యన్నము పక్వ 'మొనరీంచును. 

వివేచన మొనరించును. విడనాడును. అపానవాయు వపానము - గుదము _ ముడ్డి 

.యందుండును. పీజుదు లందుండును. పొ త్రిడుపు నందుండును. మే ఢము- 

శిశ్నము నంచుండును. ఊరువులందు సంచరించును. పురుషుల శుక్లమును (సీం 
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యా_ర్లవమును మలమును మూతమును గర్భని పూ మణమును సంపాదించును, 

ఇట్లు శరీరధారుల శరీరమున |ప్రాణాదుల విభాగమును స్థానములను కర్మలను 
గుర్తింప వలెను. 

నొడీవ్యవస 
థి 

హవృాదయగతముగా పదివిధము లగు స్థూలనాడు లున్నవి. వాని శేడు 

వందల భేదములు కలవు. ఇవి సూక్యునాడులు. 

దశ జీవనధామాని ళిరోరసనబంధనమ్. 45 

కంఠోవ్షవ్భాదయం నాఖిః వస్తీః శుక్లో గుదౌజసీ 

దళ స్థూలశిరాః వాశ్సాస్తూః సర్వాస్సర్వతో వపుః, 46 

రసాత్మకం వవాంతో్యోజ స్తన్నిబదం హి చేపితం 
వాన్ ల్ ల 

భిద్యంతే తా_స్తతః స_వ్రశతాన్యాసాం భవంతి తు. 47 

హృదయగతముగా పది స్థూలములయిన నాడు లున్నవి. అవి జీవ 

నాడులు. జీవనస్థానములు. శిరస్సు నాలుక కంఠము ఓష్టము వ్యాదయము నాభి 

పొత్తికడుపు శు శ్రము గుదము ఓజస్సుల ననుసరించి యుండును. ఆ నాడులు 

హృాదయగతము లై సర్వ దేహమును రసాత్మకముగ వహించునవి యగుచున్నవి. 

ఓజస్సు చేష్టితము తన్నాడీనిబద్దము. వ్యాదయము నందున్న దశనాడులు స్పప్షశత 

సంఖ్యగా మారుచున్న వి. వ్యాపించుచున్న వి. 

సిరాజాలధరా నామ తి “శ్చాభ్యంతరా|శయాః 

ఇడా చ పింగలా చేతి సుషుమ్న్నూ చేతి నామతః. 48 

సుషుమ్నా మధ్యమా నాడీ శిభాం వహ్నేః సమా |శితా 
శిఖా! పాణేన సంసృష్టా నాదాఖ్యాం లభతే న్ఫుటమ్. 49 

అభ్యంతరా[శయము లయిన మూడు నాడులు నాడీస మూపహమును 

ధరించి యున్నవి. .ఇడానాడి పింగలానాడి నుషుమ్నానాడి యని వాని పేరులు, 
సుషుమ్న యనునది ఇడాపింగలా నాడీ మధ్యగతముగా నున్నది. వహ్నిశిఖ 

నాశయించి యా నాడి యున్నది. |పాణసంసృష్టమయిన యా వహ్నిశిఖ 

“నాదము” జని వ్యవహారము కల దయినది. ఇట్లు మానవదేవామున నాద 

ముత్సన్న మగుచున్నది. ఈ నాదమున వర్ణము లావిర్భవించురీతి భావనీయము, 

సుషుమ్మావరర్త్మనై వోర్ట్వం యాతి వో్యోమాంబుజావధి 

యోగినాం నాదరూపేణ స్వానుభూతివిధాయినీ, 50 
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ఇతరేషాం కలారూపాన్వ ర్షాన్వీనృ జతి |కమాత్ 

నాదః |శుతీసముత్స త్తిః |శుతిభ్యః స్వరసంభవః. bl 

నాడీథ్యః శుతిసంభూతిః నాడీనాం స్థానముచ్య తే 

స్థానాని సర్వవర్షానాం న_ప్త వ్య కిక రాణి తు. ర్ 

(పాణసంభూత మయిన వహ్నిశిఖ సుషుమ్నూమార్షమున నూర్జ్వ 
గమన మొనరించును, వోో్యమాంబుజము-సవా| సారకమలము వణకు గమనము 

చేయును. యోగుల కది నాదరూపమున స్వానుభవము సంపొదించును. ఇతర 

మానవులకు [క్రమముగా కలా:రూపము లయిన వర్ణ ములను సృజించును. నాదము 

(శుతికి సముత్ప త్తిస్థానము. (శుతుల వలన స్వరము లుదయించును. నియతము 

లయిన నాడుల వలన |శుతు లుదయించును. ఆనాడుల స్థానము నిరూపితము 

కాగలదు. స _వసంఖ్యాకము లయిన స్థానములు సర్వవర్ణ ములకు వ్య క్రి సంపాదక 

ములు, 

కం ఠతాలో్వష్టమూర్దానో దంతా శ్చేతీ పృథక్పృథక్ 

ఏకం స్యాత్కం ఠ తాలుభ్యాం కంఠోష్టాభ్యామథాపరమ్. ర్లి 

దంతోష్టజిహ్వాస్థానానాం సంథవా;ః స్యుః పృథక్పృథక్ 

చత సో జ[తుబంధీనోో నాడ్యః కంఠముపా|శీతాః. ర్ 

ఆాలుమూలస్య బంధిన్య_స్తిస స్తతై 9వ చ స్థితాః 

ఓష్ట యోరుభయోర్నాడ్య్యా బంధిన్యా ద్వే వ్యవస్థితే. ల్ల్ 

చత సో మూర్చబంధిన్యో నాడ్యో (బహ్మపదా[ళశయాః 

నాడ్యశ్చత స స్పిష్టంతి దంతానాబధ్య సర్వతః. 56 

కంఠతాలోరంతరా స్యుః నాడ్య స్త సస్ఫుసంగతాః 

కంఠోష్టయోశ్ట్వే బంధిన్యా నాడ్యా తవైవ తిష్టతః. ర్ 
© దె a 9 

ఏవం ద్వావింశతిర్నాడోో మధ్యనాడ్యాం హృది స్థితాః 

కంఠము తాలువు ఓవ్షము మూర్ధ దంతములు అనునవి వేరు వేరుగ 

స్వర వర్శ వ్యక్తి సంపాదికస్టానములు. కంఠతాలుసంయు క్త 'మొకస్థానము, 

కంఠోవ్షసంయు క్ర మన్యస్థానము. ఇశ్లైడు స్థానములు స్వరవర్శవ్య క్కిసంపాదక 
© జావ ఎం) య @ ౬౩ లి 

ములుగా నున్నవి. దంతము ఓప్పము జివ్వా అను స్థానములకు వేరువేరుగా సంభ 



స్షర్రూధిశారము 
క్ 

వము లయిన నాలుగు నాడులు మూపుల యొక్క సంధియెముక కనుజ ధమునా 

కంఠము నా|శయించి యున్నవి. తాలుమూల బ. ధమున మూడునాడు లచజగా 

యున్నవి. ఓష్టములు "రెండింటికి రెండు బంధినీనాడులు వ్యవస్థితములై యున్నవి. 

మూర్గబంధినీ ' నాడులు నామగు గలవు. అవి (బహ్ముపదమును సవాసారము 

నాశ్రయించి యున్నవి. దంతముల నంతట ననుబంధించి నాలుగు నాడులున్న పి 

క ఠతాలువుల మధ్యభాగమున మూడు నాడులు సుసంగతములై యున్నవి. కండే 

వములలో "రెండు బంధినీనాడులు కలవు. ఇట్టిరువది రెండు నాడు. హ్యాడయ 

మున మధ్యనాడి యం దనుగతములై యున్నవి. 

౧. కంఠా[ళిత జతుబంధినీ నాడులు ' 

=. తాలుమూలా| శీతములు - 

తె, ఓష్టబం ధిసినాడులు 

. మూర్చనాడులు 

దంతసంబంధములు 

గ ౫ ౬ కం శతాలుసమా|శయములు 

౭. కం ఠోవ్ససంబంధములు 

ఇట్లీ యిరువది శెండు నాడులు వ్య క్రిసంపాదకములు, 

న్వరోతృ్ప త్రి 

యుగపన్మరుదావా క్యా నాదసాసు (ప వేచ్యుతి. వ్ 

(తుటికాలమి తాః స్యున్తు (శుతయః | శ శుతిగో చరాః 

యదూార్డ్వం వాదయ, గం థేః కపాలఫల
కాదధః. et <0 

ల 

వ్యకి, క్రి స్టానేషు వర్ణానాం న్వర సంజ్ఞా భవంతి తాః, i: 
| పాణాళ్ళరంతి తత అ 9తా వ్యజ్యంతె (శ 'శుతయః పృథక్ 

కంరే సజ్జతి యో నాద స వడ్డః స్యాచ్చతు!క
్రుతిః 

బుషభ స్త్రి శ్రుతిః తాలుమూలే తస్య | . తినంభవాతే. జ 

శబ్దో గాసాం బిభదో పే గాంధారో ద్వి యే తిర్భ'వేల 
. 

మూర్దమధ్యస్థీతో "నాదో 'మధ్య
మః స్యాచ్చతుః | | కుతిః చై 

పంచభిర్రాయళలే దంతతాలుకంఠోవమూర్దభిః 
ం 

చతుక [శు ళుతిి పంచమః స్యాద్దంతపం క్తి క్రి సమా|కయః. 
క 
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కంఠతాలుధృతో నాదో ఖై వత్తి శ్రుతిర్భ వేత్ 

నాదో నిషమజ్జః కంఠే. నిషూదో ద్వి[ళుతిర్భ వేత్. 64 

స్వర్యమాణతయా తత్తత్రానేషు మరుదాహాశేః 
స్వరసంజ్ఞాం లభంతే శే త _త్తన్నా మపురస్కతాః. రర 

ఒకే సమయమున గాలి తాకుడుచే నాద మానాడులందు (ప్రవేశించును, 
అప్పట శ్రుతులు | తుటికాల మితములై |శుతిగోచరము లగును. వ్యాద౭కు 
(గంథికి చెగా కపాలఫలకమునకు [కిందుగా (ప్రాణములు సంచకతించును గావున 

నచట [శుతులు వేరువేరుగా భాసించును. వర్ణముల వ్యక్తి స్థానములలో నవి 

స్వరసంజ్హ కల వగుచున్నవి. కంఠమున సక మగు నాదము షడ్డము. అది 

చతుః కుతికము. తాలుమూలమున | తిసంభవమయినందున నచటి స్వరము బుష 

భము |త్రిశ్రుతికము. ఓస్టమున సంభృత మగు నాదము గాంధారము ద్వి[శుతి 

కము. మూర్చమధ్యస్థిత మయిన నాదము మధ్యమము చతుః శుతికము. దంత 

పంక్తి సమా శయమున నాదము పంచమము, ఇది చతుః కుతికము. దంత తాలు 

కంఠోష్ట మూర్చములను నయిదుస్థానముల నిది యుదయించును. కంఠతాలుధృత 

మయిన నాదము _ధైెవతము ఇది (త్రిశుతికము. కంఠోష్టమున నివణ్ణమై 

యుండు నాదము నిషాదము ద్వికుతికము. ఆ యా స్థానములలో మరుదావాతి 
వలన నివి స్వర్యమాణములు కావున త త్తన్నామపురస్కృృతములై స్వర సంజ్ఞ 

పొందినవి, 

స ప్రధాతువులు 

స_ష్టస్థానములలో స_ప్పన్యరములు సముత్సన్న ము లగుట వాన్ 

స్వరూప మింతవరకు [పతిపొదిత మయినది. స్వరోత్పత్తి విషయమున నన్యభావ 
ములను గలవు. ఆవియు సమాదరపా[తములు. వాని స్వరూవ వివే చనము 

కూడ స్వరోపాసనానుసంధానముల కుపయోగించును. స్వరములు ధాతూత్చ 

న్నములని కొందరి మతము. ఆ మతమిచట నిరూపిత మగును, 

అన్యే ధాతుభ్య ఉత్పన్నా! సరా ఇ ల్యేవ జానే 

ధాతవః సప్త భూతానామ_న్లః సప్తాగ్నయః స్థితాః. 66 

శకేచిదగ్నయ ఇత్యేవం కేచిదూ మేతి మన్యతే 

త్వగసృజ్శాంస మేదో ౭2 స్థిమజ్ఞాశుక్లాని ధాతవః. GT 

ధమన్యఃన్యుశ ఎతుర్వింశ దరవన్నాి మాశితాః 

శరీరమనుగ్భమ్షాంతి తాః సర్వా వ్యా|త సర్వతః. 68 
౯59 
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శానూర్ణ వ్ర మేకా మూస్టానం పకా౭ఒధఃకోషమా శళా 

ఓజాంసీ స_ప్రధాతూసాం వర్ణయంత్యంత రా స్థితా, 69 

ఉరస్యో్యో ధాతురన్యో౬పీ ల్యేశే | పొహుర్హృదా [ళయః 

ఆయుక్వేదే తత్స్వరూపం (తీ పకారముదావ్భాతమ్. 70 

చత।సః కుక వర్ణన్యస్తాస్తు కందసమో | శయోః 

తిసో ధమనో్యో వర్టన్యో మజ్జాయో సొభిమా (శితాః, 71 

అస్టీని వర్మయంత్యా ద్వే ధమసనో వాదయం శిలే 
(ఇ @ 

కంఠే చత సో వర్ణన ధమనోర్ట మేదసం |శితాః. 72 

చత| సో నూంసవర్ణ నోర ధమన్యస్తాలుమూలగాః 

మూర్ద్ని తి|సో౭[సువర్ణనో్యో ధమన్యోఒధోముఖా శితాః. 78 

_భువోర్మ ధ్యే ధమన్యా చే త్వగ్వద్దన్యా వ్యవస్థితే 

కొందరు ధాతువుల వలన స్వరములు సముత్సన్నము అయినవనియె 

గు _ర్రింతురు. సర్వ పాణులకు శరీరమున స_ప్పధాతువులు కలవు. 'దేపామున 

సపాగ్నులు గలవు, కొందరు వాని నగ్నులందురు. కొందరూమ్మ యందురు. 

త్వక్కు-ఆసృక్ -మాంస-- మేదస్సు-అస్థి_.మజ్జ_కుక్ట ము అనునవి యేడును శరీ 

రము నందుండు ధాతువులు. బేవామున నిరువది నాలుగు ధమనులు కలవు. 

అపి చ|కపు టాకులవల నాభి నాశయించఛి యున్నపి. అవి యన్నియు నంతట 

శరీరము నను గహించునవిగా నున్నవి. 

ఆ ధమనులలో నొకటి యూర్జ్వముగా శిరఃపర్యంత  మధివ్యా ఫ్హమె 

యున్నది. మరి యొకటి యధఃకోన్టము నాశ్రయించి యున్నది. ఇది స్పష్ట 

ధాతువుల యోజస్సులను వృద్ది పొందింప జేయుకడై దేహమున నున్నది. 

ఉరస్పంజూత మయిన ధాతు వొకటి కలదని యది వాగయౌోా, ళయముగా నుండు 

నని కొందరందురు. ఆయు ర్వేదమునందు ధమనుల స్వరూపము మూడు[ పకా 

రముల నున్న దని నిరూపిత మయినది. శుక్లవర్షనీధమనులు నాలుగు. అవి 

కందము నాశయించి యున్నవి. మజ్జావర్గనీధమనుణ* మూడు. ఆవి నాభిననుస 

రించి యున్నవి. అస్టీ వర్ణ నీధమనులు రెండు. అవి హృదయా। కయములు. 

మేదో వర్ణనీధమనులు మేదస్సు నాశయించి యుండునవి నాలుగు. అవి కంఠ| శీత 

నులు. మాంనవర్ణ నీధనులు నాలుగు. అవి తాలుమూలగతములు, అస్భృ గ్వర్థ నీధమ 
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నులు మూడు. అవి యధోముఖములై. మూర్చా[శితములుగా నున్నవి. త్వగ్వర్థనీ 
ధమనులు రెండు. అవి (భూమధ్యమున వ్యవస్థితములై యున్నవి. 

-"శుతులు - 

దవా రాకాళమధ్యస్థనవా | సదలళో ఖితే. 74 

విన్ఫురశ్మేసరా శ్రీప్రక శ్లిశే పంకజోదరే ః 

నివాతదీపవళ్చాయీ సోమనూర్త్యాగ్నిమండ లే, న 75 

ఆక్మా నిస్సంగ ఏవై కః సాతీ సర్వస్య కర్మణః 

దవారాకాళ మధ్యగత మయిన సహ వదలళో భిత మయిన, - వికసించిన 

కేసరాళ్లి షక నిక మయిన పంకజము యొక్క. మధ్యభాగమున నిపాతదిపము వలె 

నిశ్చలముగా స్థిరముగా నిస్సంగ మగు ఆత్మయున్నది. ఆది యుకటియె 
యున్నది. అది సర్ణకర్శసాశిగా నున్నది. సోమసూర్యాగ్ని మండ లాతత్రిక 

మయిన వహృదయపద్మమున సర్వసొతీ.గా ఆత్మ యుండునని (గహింపవలెను. 

తస్య స్వామీతి సంకలో మన ఆఖ్యాం లభేత సః. 76 

- విమయేభ్యః ప్రయశ్నేన మన ఆత్మా౭ ధితివ్షతి 
మనో౭_ధితిష్టతి | పాణపూ ర్వాన్ పంచసమీరణాన్. 71 
"లే ధాతూన్వ్య్యాస్య ధమనీముఖేభ్య నత సంభవాన్ 
అగ్నీ(నృజ్వలయంత్యేవ తేభ్యో నాదః (పవర్తతే, 78 

ధమనీనామ నేకశ్వాత్ ధ్వనయః స్యురనేకథా 

ధ్షనయః (శుతిసంజ్ఞం తు లభంతే తత తత చ, 79 

ఆ యాత్మకు “బహుస్య్యాం”” ఇహువిధముల నగుదు నను సంకల్ప 
ముదయి "వగా “మనః” అను సంజ్ఞ కలిగినడె. అప్పుడు విషయముల నుండి విడి 

పడిన మనస్సును ఆత్మ యధిష్టించి యుండును. ఆ మనస్సు |పాణాపానాది 

పంచవబాయువుల నధిప్పించును. ఆ వాయువులు ధాతువులను వ్యాపించి యుండి 

ధమనీమ. ఖముల నుండి యుత్సన్నము అయిన యగ్నులను (పజ్వలి ప "జేయును. 

ధమనుల నుండి నాదము ప్రవృ త్రమగుకు. ధమను లనేక విధములు కావున 
ధ్వను అనేకవిధముల ను.డును. ఆయా స్థలముఃందు ధ్వనులు [శ్రుతిసం శన 

పొందును ఇట్లది (శుతుల యుత్న త్రివిధము. 

(శుతినంఖ్యా౬పి త|తత్య ధ .నీసంఖ్యాయా భవత్ 

ఉదా_త్తక్ళాను వాత్తళ్చ స్వరిశ పచంయావితి, 80 
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ఆఖ్యాం లభంతే [శుతయ। త త్తశ్ర్రానా శయాః కమాత్ 

ఆయా స్థలము లందున్న ధమనీసంఖ్యానుసారమ:గా [శుతిసంఖ్య 

యుండును. (శుతు లాయా న్రానముల నాశయించినవై క్రమముగా ఉదా 

_త్తము అనుదా_త్తము స్వరితము [పచంు మను పేరు ధరించును. ఇక శుక్షాది 

ధాతువుల వలన షడ్డాదిస్వరము లుదయించుట నిరూపిత మగును. ఆ యా 

ధాతుస్యానములందు స్వరముల స్టితి యుండుటయు నిరూపితము కావలిను. 

షడాదినస్వర ములు 

శుక్ల ధాత్వగ్నిజో నాదః స్వరః షడ్డః చతు శ్రుతిః. 81 

మజ్జాధాత్వగ్నిజో నాదో బుపభః తి కుతిస్వరః 

అస్థిధాత్వగ్నిజో నాదో గాంధారో ద్వి శుతిస్వరః. 62 

మేదోధాత్వగ్నిజో నాదో మధ్యమః స్యాచ్చతుః| శుతిః 

మాంసధాత్వగ్నిజో నాదః పంచమః స్యాచ్చతుః కుతిః. 88 

ర_క్షధాత్వగ్నిజో నాదః (తి శుతిరైవతస్వరః 

త్వగ్టాతువహ్నిజో నాదో నిషాదో ద్వి|శుతిస్వరః. 84 

శుక్ల ధాత్వగ్ని జన్యమగు నాదము షడ్డస్వర మున. వడ్డమున నాలుగు 

(కుతు లున్న వి మజ్జాధాత్వగ్ని జన్య మయిన నాదము బువమభస్వరము - 

రీ ఇందు మూడు (శుతులున్నవి. అస్థిధాత్వగ్ని జన్య నాదము గాంధార 

స్వరము - గ. ఇది ద్విశుతిస్వరము. మేదోధాత్వగ్నిజన్య నాదము మధ్యమ 

స్వరము - మ. ఇది చతుః శుతికము. మాంసధాత్వ గ్ని జన్య నాదము పంచమ 

స్వరము - వ. ఇది చతుః శుతికము. రక్తధాత్వగి్నిజన్యనాదము ధ్రై వతస్వరము - ధం 

ఇది |తిశ్రుతికము, త్వగ్వాత్వగ్ని జన్యనాదము నిబాదస్వరము - ని. ఇది ద్వి|శు 

తీకము, 

ఆఅధారగ్య కు [ క ధాతుర్శజ్షాధాతుస్తు నాధిగ్క 

హృదాశయో౭స్థిధాతుః స్యాన్మేదోధాతుస్తు కంఠగః. 85 

మాంసధాతుస్తాలుమూలే ర క్రధాతున్తు మూర్తగః 

శు కధాతువు మానవుని మూలాధారస్థానగతమై యున్నది. మజ్డా 

ధాతువు నాభిగతము. అస్థిధాతువు వ్యృాదయా శయము. మేదోధాతువు కంఠ 

గతము. మాంసధాతువు తాలుమూలము నందున్నది. ర_కధాతువు మూర 

B (57) 
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గతము. త్వగ్గాతువు [భూమధ్యగతము. [కమముగా స్వరము లిట్లు నియతస్థితీక 

ములై యున్నవి. 

శుక్ల స్యావరణం మజా తదావరణమనసి చ 
౧ జె అ 

అస్థ్నామావరణం మేదో మాంసం తస్యావృతిః భవేత్. 87 

మాంసావరణమ।సం స్యా త్వక్సాసావరణం భవేత్ 

తస్మా _త్వజ్ఞః న్వరస్తారో మందః స్యాత్ కుక్లజః స్వరః. 86 

వవముచై. ఎష్వనిచై వ ప్రభావ స్తేషాం విలోక ఫతౌం 

[శుతీనాం చ స్వరాణాం చ స్థితిరేషాం స్వభావతః. 68 

స్వర్యమాణతయా త_శత్తళ్చానేషు మరుదావాశేః 

స్వరసంజ్ఞాం లభంతే తే తత్తత్మడ్డాదినామభిః. 90 

స్యరములలో మం|దతారాది భేదములు కలుగుటలో పాతు విచట 

నిరూపిత మగును. శుక్ల మునకు మజ్జ యావరణముగా నున్నది. మజ్జి కావరణ 

మస్థి. ఆన్లుల కావరణము మేదస్సు. మాంసము మేదన్సున కావరణ. అము 

మాంసావరణము. త్వక్కు అ|నమున కావరణము. ఇట్లుండగా త్వక్సంజాత మయిన 

స్వరము తారముగా నుండును, శుక జన్యమగు స్వరము మందముగా నుండును. 

ఇళ్లే స్వరముల కుచైైష్వమును నీవై ష్వ్రమును సమాలోచన మొనరింపదగును. 
(శుతులకు న్వరములకు నిట్లు స్థితి స్వభావజముగా నున్నది. ఆ యా స్థానము 

అందు వాయ్వాఘాతము వలన స్వర్యమాణము లగుటచే స్వరము అయినవి: 

ఆ యా వడ్డాడినామములతో నవి వ్యవహృూతము లగుచున్నవి. 

(గామములు, మూర్చునలు 

ధ్వనేర్వి వజావశతో [గామ భేద పకల్పనా 

వివతయెవ రాగాణాం మూర్భనా తానకల్చనా. 91 

మధ్య మస్వరతో నాదో యో నిర్వ ర్తితుమీహితః 
స ఏవ మధ్యమ్మ్నగామః వడ్డగామో యథాస్థితః. 92 

(తిచతుః[కుతి కా మధ్యగా మే వంచమధై వతౌె 

అంత్యాది[కమయోగేన వ్యత్యయాత్స_పమూర్భనాః. 98 

([గామయోరుభయోస్తానతయే తాః స_్హ న_ష్హ చ 

ఆఇాన్నత యే ద్వాదళభిః స్వరై రాదళశ మూర్భనాః. 94 
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గతాగలతీర్వితన్యంతి లేన తా _స్తిర్యగాయతాః 

శుతయో గానకాలేఒ|త సంయోగ క్యం భజంతి తాః. 95 

(గామములు మూర్భన లను వాని స్వరూప మిచట నున్నది. ధ్వని 

వివమావళమున [గామముల 'ఖేదకల్పన సిద్దమయినది. వివత వలననే రాగముల 

మూర నలు సిద్దము లగుచున్నవి. తానముల కల్పనము సిద్దమయినది. మధ్యమ 

న్వరారంభముగా నాదము నిర్వ శ్రి ంపదల చినచో మధ్యమ (గామమని, వడ్డగ్టరా 

రంభముగా నాదనిర్వ_ర్తన మిష్ట మయినచో షడ్డగ్రామమని వ్యవహారము కలుగు 

చున్నది. మధ్యమ (గామమునందు పంచమస్వరము (తి శుతికము, థె వతస్వరము 

చతుః శుతికము నగును. అంత్యాది[కమ యోగమున వ్యత్యయను వలన సప్త 

మూర్చనలు గలుగును, మడ్డ మధ్యమ (గామము అందును తాన[తయము 

నందును మూర్భనలు సప్త సప్త సంఖ్యాక ములుగా గలుగును. తాన తయము 

నందు ద్వాదళస్వరములచే ద్వాదళశమూర్భనలు గలుగును. కావున తిర్యగాయ 

తము లయిన (శుతులు గతాగతుల నొనరించును. గాన కాలమున సంయోగ డక 

మును పొందును, ఇట్టిది యిచట శబ్దార్థము, 

సంగీతా స్త్ర సం పదాయసిద్దము లయిన  సాంకేతికపదము లిచట 

(ప్రయు_క్తము అయినవి. వాని స్వరూపార్గముల నీ విధముగా [గహింప వచ్చును, 

(శుతి--స్వరము.-] గామము-మూర్భన-తానము_ రాగము అనునవి యిచట నుప 
యుక్తము లయినవి. [కుతిపదము నొాధార శ్రుతి యను నర్హమున [గహింప వలెను. 

(శుతులు తగిన విధమున నున్నచో * శుతిబద్ద సంగీతము" అందురు. [శుతి 

స్వరావయవము. 1పథమళవణమున | వాస్వమా|త్రకముగా వినదగినది. ఒకళబ్దము 

వినునపుడు మొదట వినబడు నూక్ముభాగము |శుతి యగును. (శుతియే ది ర్త 

ద్వీర్హమై ““న్వరముో అగును. స్వరస_ప్పకము '[పసిద్దము. స_ప్తనస్ణిరమూ అందు 
ద్వావింశతి ౨౨ |శుతులుండును. [శ్రుతి యనంతరమున ననురణ నాక్మ్యక మూగా 

నుండు శబ్దము స్వర మందురు. బే శబ్దమున సావాతిచే గలుగు శబ్దము ధారా 

1కమమున నుత్పన్నమై -|కమమునసన లీనమగును. - ఈ. విధానము ననుఠఈన 

' మందురు. అనురణనము స్వరమునకు ముఖ్యస్పు రూవము. అనురణనమునన్వళ్థము 

“అందలి శ్రుకు 'అవభాసీంపగలవు. _ శ్రుతిస్వళములకు. భేదమును. ప్రొవీనులు: పిళ్ళ 

"యుంచిరి. "కండు మూడు నాలుగు" శ్రుతుల | వలన ప లద్రయాముట్టిను " 
వా నళ ఇ 

సు ' ly స సప శన శ డు 

"Lr క a 
“వాట్టేజేదము శప్పనది... re కుతి పలన స్వర _మ్వుభ్రయ్యినిష పరు కొద్ద 
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“స్వతోరంజకత్వము" కలదికొజాలదు. న్వరమున కనురణనమును గుదురదు, 

కుతి స్వరావయవమును గాకపోవును. స్వరమె యగును. అది శాన్హ్రవిరుద్దము, 

ఇరువదిరెండు [శుతులకు నిరువది రెడు నామములున్నవి. తీ వ-కుముద్వతి-- 

మంద-ఛందోవతి-_దయావతి..రంజని_రతిక- రౌ|ది.| కోధ-వ జిక_ (ఫసారిణి-| పితి- 

మార్దని-&తి-ర_కృ- సందీపని-ఆలాపిని_మద_న్లి.రోహిణి-రమ్య-ఉ[గ - మోఖిణి, 

[గామశబజ్దము సమూవావాచి. కుటుంబము లోని వారంద రేకముగ 

నుండి మర్యాదాపాలన మొనరించునట్టు సంవాదిన్యరము లొక సమూవాముగా 

నుండుట [గామ మందురు. ఇందు [శుతులు వ్యవస్థితరూపమున నుండును. 

గామములు మడ్డ గామమని, మధ్యమ[గామమని, గాంధార[గామమని మూడు 

విధములు. గాంధార [గామ మతితార మతిమం దము నయినందున భరతుడు 

నిరూపింపలేదు, వడ్డమధ్య[గామములనే భరతుడు చెప్పును. కొందరు గాంధార 

(గామ జాత రాగముల నుపదేశించిరి. యజ్ఞ ముల కుపయోగించు రాగములను 

రదుడు నికూపించెను. లౌకిక [పయోజనమునను గొన్ని యుండునని నాన్య 

లేవు డనెను. లౌకికవినోదములలో శాగవిని యోగమును అపళ_న్తమని 

కొందరు భావించిరి. గాంధార్యగామము స్వర్గమున నున్నదని నారదు డనెను. 

ఆ యా స్వరముల |కుతు లీ విధమున నుండును. 
షడ్డ 4. బుషభ 8. గాంధార లి, మధ్యమ శ. పంచమ 4. 
ధ్రైవత కి. నిషాద 2. మొత్తము స్వరములు 7. [శుతులు 82, 
మడ్డ గ్రామమున స్వరములు “సరిగ మప ధని” అను [కమముననె 
యుండును. 

మధ్యమ।గామమునందు మధ్యమన్వరముతో సమారంభముండును 
గావున-మధ్యమ 4. పంచమ లి. థె వత 4. నిషాద 2. వడ 4. బువళ లి. 
గాంధార 2 మధ్య [గామమున స్వరములు “మవధనిసరి గ అను [కమమున 
నుండును. ఇందు పంచమ ధై వతముల [శ్రుతి సంఖ్య మారును. పంచమ ధైవ 
తములు తీచతుః| శుతికములుగా నుండును. రెండు సర ములకు నవ(శుతి 
వ్యివధానము కాని త్రయోదశ శుతివ్యవధానము కాని యున్నచో నా స్వర 
ములు సంవాడి స్వరము లగును. షడ్డ[గామములో వడపంచమములు బువభ 
థై వతములు, గాంధారని బూదములు, “వడ్డమధ్యమములూో పరస్పరము సంవాది 
స్వరములు. మధ్యమ। గామములో పడపంచమములకు పరసన్సరము సంవాదము. బై శే ॥ ఇల ఇ భా దు బుషభపంచమములకు పరస్పరము సంవాదము కలిగినది. 
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మూర్భనాస్వరూప మిట్లు పరి గావ్యాము. స_ప్పన్వరములు [కమ 

యు క్తములు కాగా మూర్భన యగును. మూర్భాధాతువున నిది సిద్ద మయి 

నది. మోహము ఉ[చ్చాయము ధాత్వర్థములు. ఆరోవోవరోవా కమయు క్ష 

మయిన స్వరసముదాయము మూర్భన యని, యారోవా|కమమున నుండు స్వర 

సముదాయము తాన మని యనిరి. ఆరోవాకమమున నుండు న్వరనము 

దాయము మూర్చన యని, అవరోవా| క మమున న్వరసం|పదాంయము 

తాన మని కొందరనిరి. తానములు మూర్భనా| శయములని, మూర్భనలో 

నొకటి రెండున్యరముల లోపమున తానము లగునని యనుట భరతసమ్మతము. 

స_ప్పస్వరములు [కమముగా నారోవామున నవరోవామున నుండుట మూర్భన 

యని సంగీతరత్నాకరకారు డనెను. “సరిగ మపధని, ధపమగరిన*” అను 

విధ మొక విధమగు మూర్భన. అవరోవ్నాకమమున [శుతిలొో నుండు మార్చ 

వము మూర్భన యగునని కొందరి భావము. గాయకులకు |శోతలకు రాగా 

మృతవాదమున మహోమజ్జన ముండుట మూర్భన యని కోవాల మఠము. 

కాని స_పన్వరములకు |కమపూర్వక [వపయోగముండుట మూర్చన యనుట 

భరతసమ్మతము. 

షడ్డ గగమమున స వమూర్భ్చున లుదయించును. ఉ త్తరమం[ద - 
జి అని 

రజని _ ఉ_త్తరాయత - ళుద్దషడ్డ - మత్సరీకృత _ అళ్వ[కాంత _ అధిరుద్గత 

యని వీని పేరులు. వీనికాదిస్వరములు వడ్డ నిషాద ధ్రైవత పంచమ మధ్యమ 

గాంధార బుషభము లుండును. 

సరిగ మవపధని 

నిసరిగమపధ 

ధనిసరిగ మప 

పధనినరిగ మ 

మపధనిసరిగ 

గమపధనిసరి 

రిగ మపధనిన 

మధ్యమ[గ్రామమున గూడ స_ప్పమూర్భన లుదయించును. సౌవీరి - 
వారిణాశ్వ - కలోపనత - శుద్దమధ్య - మార్గి - పౌరవి _ వృామ్యక యని వీని 

ీరులు. వీని కాదిస్వరములు మధ్యమ - గాంధార - బువభ = షడ్డ అ 

నిషాద _ పంచమము లుండును, 
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ర ల జ 

స్వరస_ప్తకము ననుసరించిన యీ మూర్భనావాద మిట్లుండగా, 
ద్వాదశస్వర మూర్భనావాద మొకటి కలదు. కంఠమున తం(తీవాద్య 

మున జాతివిశేషము లను రాగ విశేషములను [పయోగింపవలసి యుండును. 

అప్పుడు మం|దమధ్యతారస్థానముల పాపి యుండును. అప్పుడు ద్వాదళ 

స్వరములతో మూర్భన లుండుట |గావ్యాము. అప్పుజే రాగసిద్ది యుండును. 
మూర్భనలో మందదతారస్థానములతై సప్తన్వరములనే కాక ఇంకను కొన్ని 
న్వరములకు కలుప వలసి యుండును. మం|దతారన్వర యోజనమున రాగ 

సిద్దికలుగును. కావున మూర్భనలో ద్యాదశస్యరము లుండుటయావళ్య 

కము. ఇట్టే భావమున స ప్రవ్వరమూర్భనలలో నాద్యంతములందు స్వర 

ముల గొన్నిటిని కూర్చుట యావశ్యక మయినది. అప్పుడు ద్వాదశాతర 

యుతము లయిన మూర్చనలు ద్వాదశసంఖ్యాకములు పడ్డ! గామమున మధ్యమ 

(గామమున భావనియము లగును. ఆ స్వరసన్ని వేళ మిట్లుండును. 

ధనిసరిగ మపధనిసరిగ 
నిసరిగమపధనిసరిగ మ 
సరిగ మపధనివరిగ మప 

రిగ మవధనిసరిగ మపధ 

గమవధనిసరిగమవధని 

మవధనినరిగమపధనిస 

పధనిసరిగమవధనిసరి 

ధనిసరిగమపధనిసరిగ 

నినరిగమపధనిసరీగమ 

నరిగమపధనిసరిగమవ 

0-౮౫ రా లంజా ల 909౯ 

(— ఆ ఆ 
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11. రిగమవధని సరిగమ పధ 

12. గమపధనిసరిగమపధని 

ఇవి షడ్డ|గా మనమునకు సంబంధించిన మూరగ్భనారూపములు. ఇళ 

మధ్యమ[గామమునకు సంబంధించిన మూర్భనారూపములను (ప్తరించి 

గుర్తించునది. “నిసరిగమవనధనిసరిగ మ" అనునవి మొదటి మూర్భనా 

స్వరములు. వీని (పస్తారవిన్యాసములో నవళిష్టములను గు_ర్రింపవచ్చును. 

ఒకవిషమయ మిచట పృాదయధార్యము. స్తస్వరమూర్భనల [కమ 

మవరో హోన్ముబము. షడ్డగామమునకు సంబంధించిన మూర్శనలో [కమ 

ముగా ననిధపమగరి స్వరము లున్నవి. మధ్య గామమునకు సంబంధించిన 

మూర్భనలో |కమముగ మ గరి సనిభవ న్వరములున్నవి. ద్వాదళస్వరమూర్శన 

లారోవహోనుుఖములు. అందు పడ్డ గామములో ధనిసరిగమ పవ, మధ్యమ 

(గామములోనిసరిగ మప ధ స్వరము లొరంభమున నున్నవి. ఇట్టి యీ 

గవాన విషయము నాయా (గంథముల నుండి గుర్తించుట యుచితముగా 

నుండును. 

స్మృతి వ్యవసిత ఆరంభ స్పర్శ భిస్న లయ క్రమాత్ 

షడ్భిరం-గ 8 నుసంపన్నాః (శుతయః పరికీ రితాః. 96 

సృృతిర్ద్వ నేస్తారతమ్యవి మర్శ ఇతి కథ్యతే 

నాడీముఖీభోో నాదస్య వ్య క్తి ర్య్యవసితం భవేత్. 97 

ర.) 

స్పర్శ _న త్తద్ద్వనిస్సర్భో వ్య క్తి స్థానేషు న_ప్పసు. 98 

(శుతె కక్యభావ స 'త్సుక్యమారంభ ఇతి కీ రితః 

భిన్నో ధ్వనేః (పభిదః స్యాచ్చతు(స్ర్రిద్వి|పకారతః 

శుతీనాం లీయమానత్వం లయో నీచోచ్చభావతః. 99 

[శుతులకు వడంగరీతి యున్నది. అది యిందున్నది. స్మృతి - వ్యవ 

సితము - ఆరంభము - స్పర్శము - భిన్నము - లయము అను నారును [కమ 

ముగా (శుతులకు సంబంధించిన యంగములు. (శుతులు షడంగ సుసంపన్న 

ములై యుండుట పరికీ_ర్థిత మయినది. (క్రమముగా నీని లక్షణము లిట్టున్న వి. 

ధ్వని తారతమ్యవిమర్శమును స్మృతి యందురు. నాడీముఖముల నుండి నాదము 

వ్యక్త మగుటను వ్యవసిత మందురు. |శుతుల మయొక్యభా వనమున గలుగు 
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'నౌత్సుక్యమునకు ఆరంభ మని పేరు. స_ప్పవిధము అయిన నస్వరవ్య క్తి స్థానము 

లలో నా యా ధ్యనుల స్పర్భమును స్పర్శ మందురు. నాలుగు మూడు రం 

డను |పకారమున ధ్వని (పభేదమును భిన్న మందుకు. [కుతులు నీచోచ్చభావ 

మన లీయమానము లగుటను లయ మందురు. ఈ వడంగనంపన్నత |శుతుల 

కావళ్యక ము, 

తా స్త్రీధా స్యుః పునః విన్న న్య్యూనాధిక విభాగత్రః 

భిన్నా ద్విశుతికా నత న్యూనా(స్త్రీశుతిసంజ్ఞ క, 100 

చతుః శుతీకా అధికా? స్వరాంశాః ,శుతయ _స్వమాః 

స్వరికేనానుదాత్తేన భిన్న పంజ్డ్హాః (పకీర్తితాః. 101 

ఉదాత్తాచ్చానుదాతాచ్చ స్వరితాన్యూనసంజ్ఞి తాః 

ఉదాత్తానుదా త్త(€)స్వరిత పచ యేనాధికాః సృ తాః. 102 

(శుతులకు భిన్నాదివిభాగమున (తీధా విభాగ మున్నది. భిన్నములు 

న్యూనములు అధికము లని శ్రుతులు మూడు విధము లగుచున్నవి. ' ద్వి|శుతి 

కములు ఖిన్నము లని, (తి శుతికములు న్యూనము లని, చతుః (కుతికము లధిక 

ములని స్వ నవాంశ శుతులను భావింపవలెను. స్వరితస్వరమున ననుదా త్ర్తస్వరమున 

నవి భిగ్న సంజ్ఞ కల వయినవి. ఉదాతానుదా తస్వరిశముల వలన న్యూనసంజ 

కలనయిగని. ఉదాత్తానువా_త్తస్వరిత పచంయముల వలన (భుతు ల ధికసంజ కల 

వయినపి. 

యథా శుతిభవాః శుద్దరాగా ఇతి సమీరితాః 

భిన్నా ధికాః [కమభవాః గాౌడరాగాః (పక్షీ ర్తిలాః. 108 

అధికన్య్యూనసంనృ ప్రిమయా వనర సంజ్ఞ కాః 

భిన్న న్యూనోపగమాద్భిన్న రాగా ఇతి స్మృతాః, 104 

సాధారణాః స్యుర్వ్యత్య న్తభిన్నన్యూూనాధికాత్మకాః 

రాగములలో నయిదు భేదములు కలవు, యథా (శుతిభవములు శుద్ధ 

రాములు. భిన్నాధికములు [కమభవములు నగునవి గాడరాగములు. 

నూ్య్యూనాధికసంవృష్టి స్వరూపము లగు నవి వేసర రాగములు. భిన్న 

నూన సంబంధమున భిన్న రాగములు. భిన్న న్యూనాధికన్వభావములు వ్యత్య_ప 
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ములు కాగా సాధారణరాగములు నగునని రాగవిదులు కీ రించిరి. ఇడి 

శజ్రార్భము. - 

రాగవిషయమున నిది సం|గావ్యాము. స్వరవర్ణ విశేషిత మయిన ధ్వని 
విశేషము జనచి_త్తరంజక మగుశేని రాగమగును. జగమున నున్నవారి చేతో 
రంజన మొనర్చ గలుగునవి రాగములు. “రంజనాదాగళొ, రాగములు 

చెండు విధములు -- [పాచీనరాగములు నవీనరాగములు నని, [పాచీనరాగము 

లను మార్గ రాగములని భాషపాూరాగము లని యందురు. నవీనరాగములకు కేశీ 

రాగము లని పేరు. మార్గ రాగ భాషూరాగ చేశీరాగములకు శుద్దరాగ ఛాయా 

లగరాగ సాధారణరాగము లనియు పేరు కలదు. భరతాదుల యువదేశానుసా 

రమున మార్గరాగము లందు శుద్ద వికృత జా తిలక్షణములు స్పష్టముగా నిళూ 

పితము లయినవి. 

మార్గ రాగములలో మూడు 'భీదములున్నవి - [గామరాగ శుద్దరాగ 

'ఉపరాగములు అని, (గామరాగము అయిదు విధములు -- శుద్ద భిన్న గాడ 

"వేసర సాధారణరాగములు అని. కావ్యనాటక గీతాభిరుచి ననుసరించి, కావ్యము 

లందలి రీత్యనుసారమున, నాటకము అందలి వృత్త్యనుసారమున గీతులలో 

'ఖేదము కలిగినది. గీతిపంచకానుసారమున [గామరాగములలళో నయిదు శేశ 
ములు సిద్దము లయినవి. 

శుద్దగీతిలో స్వరము వకతారహితమై మృదులముగా నుండును. 

గాడగీతిలో స్వరములకు నిబిడత్వ ముండును. మూడుస్థానములలో సంచా 

రము గమకయు క్రముగా నుండును. మం|దస్థానమున విశషసంచార ముండును. 

వేసరములో స్వర[పయోగము వేగముగా నుండును. రక్తిపూర్ణ ముగా 

నుండును. భిన్నగీతిలో స్వరము వకము నూత్ముము మధురము గమక 

యు క్తముగ నుండును. సాధారణగితిళలో చె నాలుగు లక్షణములు మి|శిత 

ముల యుండును. ఈ రాగముల యనుసారమున (గామ రాగము లుత్స 

న్నము లయినవి. శారదాతనయు డీ యంశమును నూతముగ నూచించినాడు. 

ఇక స్వరములవలన రాగము లుదయించిన రీతి నిరూపిత మగును. 

ఉదా_త్తశ్చానుదా త్తశ్చ స్వరిత| పచయావపి. 305 

నివాతం కంపితం చైవ తథాకంపిత మేవ చ 

తాని స్వరాణామంగాని సంతి సంజ్ఞాంత రాణ్యపి, 106 
లా - 

B (58) 
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ఆద్యంతాన్వయ ఖే దేన న్యూనభిన్నాధికేన చ 

మం| దమధ్యమళా రేణ ఛాయాసంఖ్యా[ క మణ చ, 107 

ఉదా 'క్రేనానుదా _శ్తేన స్వరిత్మపచయేన చ 

కంపిశాకంపితేనై వ న్వశరేభో రాగసంభవః. 108 

ఆద్యంళాన్వయ భేదస్తు మూర్భనై వేతి కీర్య తే 

న్యూనభిన్నాధికత్వం తు పురసా దేవ దర్శితమ్. 109 

మం[దమధ్యమళారం తళ్హాన తయమీరితం 

రాగవ్య క్తి కృతాలాపళ్ళా యేతి పరిభామ్య తె. 110 

షాడవౌడువ సంవూర్గ 'భెదః సంఖ్యేతి కీర్త్యలతే 

అ|తోదాక్తాదయస్స ప్ర (ప్రసిద్దా ఇతి నేరిలాః. 111 

(గహోంశస్తారమందౌ చ షూడవౌడవితే అపి 

అల్చ్బత్వం చ బహుత్వం చ న్యాసోపన్యాన వవ చ. 112 

పత [చా గవిభాగార్థం దశకం జాలీలతణం 

స్య రాంగములు. స_ప్తనంఖ్యాకములు కలవు. ఉదా తము - అను 

జాంత్తము _ స్వరితము - (పచయము - నివాతము - కంపితము - ఆకంపితము 
అని వీనికి సంజ్ఞాంతరములును గలవు. న్వరముల వలన రాగములు సంభవించు 
చున్నవి. ఆద్యం తాన్వ య భేదము య న్యూనభిన్నా ధికభావము యు మం[ద్రమధ్యమ 

ఆారస్వభావము - ఛాయాసంఖ్యా క్రమము = ఉదాత్తానుదా త్రవిధానము -న్వ 

రిత (పచయవి ధానము - కంపిళాకంపితరీతి అనువాని సంబంధమున స్వరములు 

రాగనంభవకారణము లగుచున్నవి. వీనిలో ఆద్యంతాన్వయ భేద నునునది 

మూర్భ్ళన యగునని నిరూపిత మయినది. స్వరముల యారోహావరోవో విన్యా 
సము దీని రూవము. న్యూూనభిన్నా ధిక విధానములు నిరూపితములు, వానివలన 

గూడ రాగము లుదయించు ననుట్టకె యిచట నూచితములు. మం | దనుధ్యమ 
తారవిధానము స్వరముల స్థానత్రయ మనియు నిరూపిత| పాయము. ఛాయా 
సంఖ్యా[క్రమ మను వానిలో ఛాయ యనగా రాగవ్య క్స్ యొనరించు 

నాలాప మని |గహింప దగును. ఇట్టి ఛాయా కమము రాగోదయహేతువు, 
షోడవ జొడువ సంపూర్ణ భేదమును సంఖ్య యందురు. ఉదాత్తాధిన ప్రకము 
|వసిద్ధము కావున నిరూపింప నవసరము కాదు, గవో _ అంళో _ తార మంద. 
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పోడబ-జొడువ -అల్బత్వ _బహుత్వ _న్యాస-అపన్యా సము లను దళకము రాగ 

విభాగమున కయిన జూతిలతణము. నానావిధములగు రాగము లుదయించుట 

శీ దళక' మాధారము. 

పతె 8 స_ప్రశతం రాగా సంఖ్యాతా గీతకోవిదై ౩. 118 

రాగాః సంపూర్ణానామానః స్వరస ప్రకసంయు తాః 

తానా స్యేకోవపంచా శత్కథ్యంతే పూర్ణ నామను. 114 

ద్విచత్వారింశతా తానై 8 భాషాః షడిః స్వరై ర్భవేత్ 

వంచ తింళనినితై స్తానె 8 విభాషూః పంచభిః స్వరె*. 118 

అఫ్లావింశతిభిస్తానై 8 అనుభామఘమో చతుఃస్వ రై 8 

ద్వాదశారసముత్పన్నా ద్వాదశస్వరపూరితాః. 116 

తానా।ః చతురళీతిస్తు "లేపి స్యుర్మధ్య మాదడయః 

ఈ పది [గహాదుల వలన చేడువందల రాగము లదయించునని గీత 

కోవిదులు సంఖ్యానించిరి. ఈ రాగము లన్నియు స్వరస_ప్పకముతో గూడు 

కొనిస పూర్ణ రాగములు. ఈ పూర్ణ రాగములందు తానము లేకోనవంచాళత్ __ 

49. ఒకటి తక్కువగా నేబది యున్న వనిరి. భాపూరాగములు విభాషూరాగములు 

అనుభాపా రాగములు మరికొన్ని కలవు. వానిలో భామోరాగములు నలుబది 

"రెండు తానములచే నారుస్వరములచే గలుగును. విభాషపూరాగములు ముప్పది 

యయిదుగా పరిమితము లయిన తానములచే నయిదు స్వరములచే గలుగును. 
అనుఖాషా రాగములు ఇధువదియెనిమిది తానములచే నాలుగువ్వరములచే గలు 

గును. ద్వాదశస్వరపూరితము లయిన ద్వాదశార సముత్పన్నములగు ఆానముూలు 

ఎనుబది నాలుగు కలవు. అవి మధ్యమాదులసి పరిగ ణిం చిరి భామోరాగపదము 

లోని భాష యనగా [గామరాగముల యాలాషపపకారమని యర్థము. అక్సై 

విభాషాంతరభాషాళబ్దములును త_త్తదనంతరోత్పన్నము లయిన యాలాప [పకార 

ములని తెలియ వలయును. రంజనమున రాగత్వ మందును గలదని [గావ్యూము-- 

“గామరాగాణా మేవాలాపప్రకారా భాషావాచ్యాః” అని మతంగో కి. 

తానములను గుణించిన విషయ మొకింత (పక్ళత మావళ్యకము. 
““తన్యతే విస్తార్యళే ఇతితానః” శుద్ధములగు మూర్భనలకు తానములని చేరు, 

వివతీశస్వరములలో నొక స్వరమున కపకర్ష మున స్వరద్వయాపకర్ష ణమున 
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షాడవ--బజొడువీకృతము లయిన మూర్చనలు తానము లగును. ఆన _ సప్తస్వర 

ములుండ వలసినవి కాగా షటస్పారము లున్నచో మోడబము లని, పంచస్వరము 

లున్నచో జెడవితము లని యందురు. శుద్దమూర్ళనలు షడ్స్వరపంచస్వర మూర్చ 

నలు తానము లగునని భావము. షడ్డ | గామగతము లయిన మూర్చనలు షడ్డస్వర 

హీనములు కాగా స_ప్పతానము లగును. బువభహీనము లయినను స_ప్తతానములు 

కలుగును, పంచమ హీనములు స_ప్తతానములు. నిషాదహీనములు న ప్పతానములు, 

కావున వ్యర్ధ గామమున పాడవళానములు అష్టావింశతి ౨8 అగును, మధ్యమ 

(గామమున స_ప్పమూర్శ్భనలు షడ్లరహితము లయినపుడ్ను స ప్రతానముబు, బుషభ 

రపిొతములు స_ప్పతానములు, గాంధారర హితములు స_ప్పతానములు కాగా షాడవ 

తానములు £21 అయినవి. [గామద్వయమున నున్న తానములు కలసి 

28__21 = 49 తానము లయినవి. జొడువితము లయిన తానము లీ విధ 

ముగా నున్నవి. పడ్డ గామవములోని మూర్భనలు షడ్డపంచమ రహితములు కాగా 

జెడువ తానము లేడు గలుగును. గాంధార నిషాదరహితము లయినచో స_ప్పతాన 

ములు కలుగును. బుషభపంచమరహితము లయినచో స ప్రతానములు. మొ త్త మివి 

యేక వింశతి 2! తానము లయినవి, మధ్యమ[గామమున బబుషభధ్ర వత రహితములు 

స_ప్తతానములు, గాంధార నిషాదరహితములు స_ప్పతానములు, ఇట్లు మధ్యమ।గా 

మమునందలి బొడువితతానములు వదునాలుగు. [గామద్వయముననున్న జఓెడువ 

తానములు ముప్పదియం౧ఎ దు యమునవి. షాడవొడువ తానము లన్నియు 49 

కీర్ — 684 చతురశీతి సంఖ్య్యాకము లయినవీ. ఇంక నీ తానవిషయమున్న గావ్యా 

శషము లనేకములు కలవు. [పవేశమున నిగవామున తాన[కియ కెండువిధ 

ములు.స్వర ములు వ్యు త్మ మోచ్చారితములు కొగా కూటతానములు వెలువడును. 

కూటతానసంకలనమున 262240 తానము లగుననిరి. ఇట్టి విధానముల నన్నిటి 

నాయా (గంథములందు జాడదగును. 

పదం యతిర్షతిః స్థానం లయః కాల నథా (తిధా 117 

స_ప్తవింశదలంకా రా గమకాక8 సప్త చేవ హొ 

ద్వావింశన్మార్గగమకా ద్వా వింశచ్చృతిగామినః. 118 

పతేపషూమేకతాయోగో యథా గీ తఒవగమ్యతే 

తథైవ "తే [పయో క్షవ్యా గాయం. నీత కోవిదై. 8. 119 

గీశమునందు పదాదుల కేకళాయోగ మావశ్యకము. పదము-యతి- 

గేతి-స్థానము-లయ-_కాలము-స ప్పవింశదలంకారములు-స_ప్పగమకములు - ఇరువది 



సవనూధికారము 4కే. 

"రండు _మార్గగమకముబు-.ఇరువది రెండు (శుతిగామిగమకములు అను వీనికి 

పకతాయో/”ము సవాయోగము గీతము నందత్యంత మావళ్యకము. గీత పయో 

గమునందు వీని సామరస్య మవళాసించునట్లుగా గితకోవిదు లగు గాయకులు 

సొవధానులుగ నుండవలెను. గాయకు లకు గీత పయోగ మొనరింప వలసి 

యున్నది. ఇంక పదాదుల స్వరూవను (పతిపాదిత మగును. 

తద్భవం తత్సమం దెశీత్యేతత్స్యాత్పదలతణం 

పదం స్వ రాధికరణమర్ధ | పత్యయకారి యత్. 120 

తద్భవము తత్సమము దేశి యని పదము |తివిధము. స్వరముల కాధా 

రము, అధికరణము, అర్థజ్జూనము కలుగ చేయునడి పదము, ఇది పదలతణము. 

తి సః స్యుర్యత యో నామ్నా ద్వంద్వ భిన్న సమా ఇతి 

తాసాం మాళ్గాస్త్రయోా౭పి స్యుః చిత వా రిక దడిణాః, 121 
గ ఎతు 

ఆద్యంత యోళ్ళ మధ్యే చ లయకాణి పదైః సమా 

వాద్య పాధాన్యభూయిష్టా చి|శ్రే జయా సమా యతిః, 122 

క్వ చిచై వావతిషేత క్వ చిచై ఛవ (పధావతి 

వాద్యగేయాల్మికా వృత్త భిన్నా |సోతోనవో గతిః, 128 

అవ్యక్తవర్డా ద్వంద్వాఖ్యా గురుభిర్ణఘు భిగ్యు తా 

లంబితా గయళూయిష్టూ గోవపుచ్చా దతిణే యతిః, 124 

యతులు మూడు విధముల నున్నవి -- ద్వంద-భిన్న--సమ యని. 

ఆ యతుల మార్గములు మూడు గలవు - చి|త-చా _ర్తిక _ దశిణములు అని 

వీనిలో సమయతి యనునది ఆద్యంతము ౪౦దును మధ్యయందును సమానమగు 

లయవిధానమున గూడి యుండుట. సమపాణిపదములతో (సమపాణి ఆర్షపాణి 

ఉపరిపాణి) మండును. లయ పయోగనియమము యతి కావున నిందు నియత 

లయరీతి యుండును. _ చితమార్షమునందు వాద్య. పాధాన్య మధికముగా 

నుండును. ఇట్టిది సమయశి. భిన్నయతిని (సోతోవవా యతి యనియు 

నందురు. |సోతస్సు-[పవావాము జలము వృద్ధి కాక పూర్వము విలంబితగతిలో 

నుండును. జలము వృద్దికాగా వేగముగ (పవహిం చును, అశు యా యతి 

మొదట విలంబితరీతితో నుండి, మధ్యలో మధ్యలయ ననుసరించి తుదకు (ద్రుత 



44 ఛాన | ప్రశాకనము 

లయ గలది యగును. ఈ యంకమె ఒకచో నిలబడును, ఒకచో (ప్రధావన 

మొనరించు నని సూచిత మయునది. విలంబిత మధ్వ్యలయరితి, మధ్య [(దుతరీతియు 

(పోతోవవా యతి యగు నందురు. [సోళోవహయె భిన్నయతి. ఇది వ్నార్తిక 

మూర్షమున నుండునది యని (గాహ్యము. మూడవది ద్వంద్వయతి. దీనినే 

గోపుచ్చాగయతి యసియు నందురు. గోపుచ్భాసాదృశ్యము ననుసరించి 

మొదట 1 దుతరీతి మధ్యలో మధ్యరీతి అంతమున విలంబితరీతి యున్నచో గో 

పుచ్చా యతి యందురు. ఇదియె ద్వంద్వయతి. అవ్య క్షవర్ణ మె గురులఘువు 

లతో గూడినదై_ విలంబిశలయాగ్వితమై గేయభూయిష్షముగా నుండునది ద్వంద్వ 

యతి. ఇది ద&ిణమార్గసం చార యతి. 

సింహో మృగస్తథా భృంగో రథశ్ళకట ఏవ చ 

ఏతెపాం గతయః పంచ గీశే గీతివిదిరిళాః, 128 

గీతమునందు గీతివిదులు నిరూపించిన యమిదు గతులు కలవు-సింవా 

గతింమృగగతి.--భృంగగతి_రథగతి_శకటగతి యని. 

స్థానము కం లయస్తే 9ధా (దుతం మధ్యం ఏలంవితం 

కాల స్త్రిధా ద్విమాతళ్చ చతుర్మా తో౭ష్టమా]| తకః, 126 

చిశే చ వా ర్రికే మార దషిణే చ నియమ్యతె 

గత్యనంతరము ఇచెస్పదగినది స్థానము. స్థాన మిదివరలో నీరూపితము. 

అనంతరము లయ. 6య మూడు వీధములు- | దుతలయ - మధ్యలయ_విలంబిత 

లయ యని, కాము మూడు విధములు _ ద్విమాతకాలము చతుర్మాత 

కాలము అష్టమా[*కాళము అనీ. కాలము చి తమార్గమున వా ర్రికమార్లమున 

దజిణ మార్గమున నియత మగును. ఇక నలంకారములు చెప్పవలెను. 

(పనన్నం మధురం రక్తం గంభీరం విశదం లఘు 127 

స్పష్టముల్లాసి లలితం గుర్వోజస్వి సమం మృదు 

(పౌఢం [పరూఢమా తం చ విదగ్గం శుదముద్దతమ్. 128 
ద (త) a) అ 

విదర్భితం పల్ల వితం నవం కోరికితం కలం 

నిర పేకుం నిరాకాంతం నిరాలంబన మేవ చ, 129 

స_పవింశదలంకారా స్యాత డవ గుణా: స్ట తౌః* 



సవమాధికారము కకత 

(పసన్నాది నిరాలంబనాంతములు స_ప్పవింశదలంకారములు = ౨౭. 

ఆలంకారములనే గుణము అందురు. వర్ణ పిశేషముల ననువరించిన స్వరముల 

కూర్చు, గాన సౌందర్యము సంపాదించు ఘటనే మఐ:ంకారము. కావ్యము లందు 

వ్యర్థితములగు  నలంకారముబు వేరు. ఈ గీశాలంకారములు వేరు ఇవి స్వర 

సంధాన స్వరూపములు. లత్షణవి శేషవిశిష్ట ముయిన వర్ల సముదాయ మలంకారమని 

భరఆాదుల భావము, అలంకారలతక ణవ్యుల్చ త్తుల నిట్లు గుర్తించునది. అలంకార 

మన నేమి? వ్యుత్చ త్తి యొట్టది! అలంకారమనగా మండనము, కటకకేయూరా 

ద్యలంకారమున నారి నరుడు మండితులై. శోభకల వాంగుదురు. అశ్లే యిందలి 

|పసన్నా ద్యలంకారములచే నలంకృత మయిన వర్ణా శయ మయిన గీతి గాతకు 

[(శోతకు సుఖావవా మగును. “డుకృణ్ కరణే” ధాతు వలంపూర్వమె “అలం 

కారి మగును. ఈ యలంకారము లనేకములణున నిచట నిరువదియేడు సంశే 

తితము లయినవి. నీయకవిధానమున స్వరముల నుచ్చరించుట వర్ణ మందురు. 

ఈ వర్గము నాలుగు విధములు -__ స్టాయి--జకోహి - అవరోహి-సంచారి యని. 

స్థాయి వర్థాదుల సముదాయ మలంకారము. 

ద్వాభ్యాం |కిథిశక్చతుర్భిః స్యాదలంకారో౬థ పం కథిః. 180 

a 9) 

సముచ్చి తై స్త ఏవ స్ఫ్యుర్లు.₹8 గతః పృథక్ పృథక్ 

అలంకా రాః [పయుజ్యంతే ఛాయాలా చేసు ఛాతుషు 181 

షట్సి )౦శత్స్యురలంకారా వస్షైషు భగతోదితాః 

వసా శ్రయానలంకారాన్ వదంత్య స్య (త యోాదశ, 182 

వర్ ద్వయము వర [తయము వర చతుషవణయయము వర పంచకము నియత 
ర్ ధ్ర ర లు ర 

ముగా గూడుశొనగా నలంకార మగును అవియే సముచ్చితములు కాగా 

గుణము లన దగినవగును. గీతికన్న చేరు వేరుగా నలంశారములు ఛాయా 

లాపము లందును ధాతువు లందును |: యు _క్షములగును. కర్ణ ములలో ముప్పది 

యారలంకారములను భరతుడు చెప్పెను. వ్యా|కయము అగు నలంకారము 

లను కొందరు పదమూ డని పరిగడించిరి 

కంపితః స్ఫురితో లీనః |తిభిన్నః | 2రిపు స్తథా 

ఆందోలిశశ్చాహతశ్చ గనుకాః స్త కీరి తాః, 188 

స్వరూపం కథ్యతే నై షూం వ్యాఖ్యాతత్వాద నేకళః 



464 భావ పకాళశ నము 

గమకములు స ప్పనంభ్యాకము లున్నవి. కంపిత - స్ఫురిత-లీన- 

(తిభిన్న _| కిరిపు-ఆందోలిత_ఆవాతము లేడును గమకములు. స్వఃమ న రంజనము 

న్యకైె కంపనము కలిగించుటను గమక మందురు. ఒకస్వరమునకు పూర్వో తర 
స్వరముల గలుపుకొని వేగముగా స్వరమును పలుకగా గమకము సముత్పన్న 

మగును. వీని స్వరూపము నిచట (పతిపాదించుట లేదు. ఇతరు లనేకవిధముల 

వ్యాఖ్యానించిరి. కొందరు గమకములు పదునై దు కలవనిరి. వాని నాయోా 

'స్థలములందు జూడదగును. 

నిస్వానీతం చ స్ఫురితం విశతం విధుతం తథా. 184 

(భమీతం దీర లలితమురసారం శిరోగురు 

ఉల్లోలితాథి_ప్తకే చ లీలోళ్సారితకుంచితే. 185 

(పతి కుతమురః కి _ప్పం కంఠాకి_ప్పక మేవ చ 

సమాతి _ప్పం కోమలం చ మూగ్రాథి_ప్తం వికృష్టకమ్. 186 

ఉద్వ ర్హితం పరావృ_త్రమపవ ర్శితమెవ చ 

ఏతాని మార్గగమకా ఇతి విద్వద్భిరీరితాః. 187 

మూర్చునా[క్రమత_స్త త్ర _త్ల్వర (శుతిసమా[ శయాః 

మార్గగమకము లిరువది రెండు కలవు. ఈ శ్లోకము లందున్న నిస్వాని 

తాది అపవ రి తాంతము లిరువది రె-డును మార్గ గమకములు, మూర్భనా కమాను 

సారమున నాయా స్వరములు (శ్రుతులను సమాశయించి ఇరువది రెండు |శుతి 

గమకము లని యనిరి. వీని లతణప్వరూపముల నిచట నిరూపించుట లేదు. 

గితలతణము 

మానపంచకసంయు క్తం రీతిప చశ కంయుతమ్. 188 

చతురాయామసంఛన్నం ఛందో భిశ్చాష్టభిర్యుతం 

ధ్వనిశారరసంఛిన్నం విచితన్వరవ_ర్హనమ్. 189 

త త చ్భ్చాయాపరిష్కారలలితం గీతముచ్యతే 

ఇందు గీతలతణ మున్నది. గీతము గానము గీతి గేయము గాంధర్వము 

పర్యాయములు. స్వర పద తాల సమన్వయ మున్న గీత మగును. గీళా 
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చార్యులు గీతము సమముగా నుండుట నభిలపింతురు. పండితులు వ్య కృముగా 

నుండవలె నందురు. కాంతులు మధురముగా నుండుట కాంటీంతురు. ఇతరులు 

వికృష్టముగా నుండవలెనందురు. శూరు లిం దుళ్చాహ మభిలషింతురు. విరహాతు 

రులు కరుణముగా నుండుటను, విటులు పరివాసాఢ్యముగా నుండుటను, 

యోగు లధ్యాత్మసంగత మగుటను, ఉత్సవ పియులు మంగలముగా నుండుటనుః 

భ కి సమన్వితులు స్తో తమ. గా నుండుటను, వాద పియులు విషమ పాయముగా 

నుండుటను, (పౌఢకమముతో నుండుట డనభిలషింతురు. ఇట్టిగీతలవణ 

మిట్టున్నది. 

మానపంచకము రీతిపంచక మిందుండవలెను. చతురాయామములతో 

గూడి యుండదగును. ఎనిమిది ఛందములతో నుండవలెను. ధ్వని శారీరసమ్మి 

|శ్రోము కావలెను. విచి తస్వరవ _ర్లనముతో నుండవలెను. త_త్తచ్భాయాపరిపష్కార 

లలితము కావలెను. ఇట్టిది గీత మనదగి యున్నది. ఇందలి వి శేషణార్థము 

ప్రస్తుత మగును. మానవంచకమను [వథమరూపములో నయిదు మానములు 

కఅవు. 

సమానముచ్చితం లంబం భిన్నం వై వాపకృ్ళష్థకమ్. 140 

మానపంచక మేతత్తు కథితం గీత కోవిదై 8 

గితకోవిదులు మానవంచక మీ విధమున నుండు ననిరి. సమానము- 

ఉ చ్భితము--లంబము--భిన్న ము--అపకృష్టక మను నయిదు మానపంచకము: 

ఈ విషయ మిటువై నిరూపితము కాగలదు. 

సమానం తద్భవేళ్లానం ధ్వనిశారీరసామ్యకృతీ . 141 

తేషాం కస్య చిదుత్సృష్టిరు[చ్చితం పరికీ ర్మితం 

స్థానేస్థానే లంబ తే చేద్ద్దని_స్టల్ల ంబమీరితమ్. 142 

ధ్వ నిశారీరసం శ్లేపో య _స్త్పద్భిన్నమితీర్యతే 

య(తాపకృమ్య శే గతే ధ్వని_స్పదపక్ళష్టకమ్. 148 

ధ్వనిశారీరములకు సామ్యసంపాదక మగు స్థానము సమాన మను 

మాన మగును. ఆ ధ్వనులలో నొకధ్వని కుత్స్ఫృష్టి యున్నచో ఉ(చ్చిత మను 

మాన మగును. ధ్వని స్థాన స్థానమున విలంబము కలదగునేని లంబ మాన మగును, 

B (59) 
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ధ్వని శారీరములకు సంశ్లేషమున్నచో నది భిన్న మాన మగును. గీతమున ధ్వని 

యపకర్ష ము కలదగు నని యపక్ళష్టక మానమగును. ఇట్లు మాన పంచకము 

నిరూపిత మయినది. గీతము మానపంచక సంయు_క్తము కావలయు నన్న 

[పథమార్థమును భావించునది. ఇట్లు చె కిని పంచకము [పతిపాదనీయమగును. 

రిత యో గౌడ పాంచాల లాట వై దర్శ మి శ్రజా 8 

ఆగలిశ్చ గతిశ్చాపి వ్యావృ _త్తిః వ్యాకులీనతా, 144 

ఏతద్గీత| పయో షు చతురాయామసంజ్జి తాః 

అతలం తరలం చె వ ముల్లోలమలగం తథా. 145 

ఉగాణం లిప్సితం చె వ ఘట్టితం చ విఘట్టితం 

ఏతాని రాగగీ తేషు ఛందాంసీతి చ మన్వతే. 146 

ఛందోగతివిశేషో౭[త న మా తావర ణకల్పితః 

గాడీరీతి పాంచాలీరీకి లాటీరీతి 'వై దర్భీరీతి మి|శరీతి యను నవి యయిదు 

రీతులు. ఇది రీతిపంచకము. ఆగతి--గతి _ వ్యావృ త్తి _ వ్యాకులీనత యను 

నాలుగు గీతపయోగము లందలి చతురాయామములు.  రాగగీతములందు 

తొమ్మిది ఛందన్సులు కలవు. అతలము--తరల ము- ఉల్గోలము-అలగము-ఉ|గా 

ణము-లిష్సితము-ఘట్టితము-విఘట్టితము ననునివి ఛందస్సులు. ఇందలి ఛందోగతి 

విశేషము మా[తాగణకల్పితము వర్ణగణకల్పితము కాదు. ఇక నిటువై అత 

లాదిగితచృ్భందముల స్వరూపము విశదీకృత మగును. 

ధాతుమాత్సుషు యో రాగ్య తాలమానవినాక్ళతః. 147 

తత్సంసృష్టవదా భాతి గతే తదతలం విదుః 

తరలీ| కియశే యత తాలాదిస్తారతమ్యతః. 148 

తరలం తత్, తదుల్లోలముల్లోలో యత యో ధ్వనిః 

రాగస్థానేష్వలగ్నో యో లయతాలవశానుగ,. 149 

తదా[ శయాగతిగ్లి తేః అలగం కథ్యలే బుధైః 

ఉ(గాణం తద్యదు|గేణ రాగతాల పకల్పనమ్. 150 

రాగాంతరం లిప్సళే యదాగ న్తల్లిప్పితం విదుః 

రాగాంత రేణ వ్యావిద్దం గీతం ఘట్టితముచ్యతే. isi 

విఘట్టితం విరుద్దేన కాలేన స్యాద్విఘట్టితం 
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అతలాది రాగగీత చృందస్సుల స్వరూప మిచటనున్నది. ధాతు 

మాతువులందలి రాగము తాలమానరహిత మలు నను గీతగాననమయమున తాల 

మానసంసృష్టముగనె భాసించునేని యశల మను ఛంద మచట లగ్న మయిన 

దని భావింప నగును. వాక్కు మాతువు, "గేయము ధాతువు. ఇవి తాల మాన 

సహితము లగుట గానసం|పదాయము. తరలము. తారతమ్య వశ మున తాలాది 

కము తరలీకృత మగు నేని తరలచ్చంద మందురు. ఉల్లోలము. గానసమయమున 

ధ్వని యుల్లోల మగునేని యుల్లోల మను ఛంద మగును. అలగము. లయతాల 

వశమున నేదేని ధ్వని రాగస్టానములలో నలగ్నముగచె యుండునేని తదా శయ 

మయిన గీతగతి యలగచ్చందమున నున్నదందురు. ఉగాణము. సముద|గ మగు 

ధ్వని విశేషమున రాగతాల | పకల్పన మున్నచో ను గాణ మగును. లిప్బితము. 

గీతము నందలి రాగము రాగాంతరలిప్ఫకో నుండునేని ఓప్పిత మగును. ఘట్టి 

తము. రాగాంతరవ్యావిద్దమగు గీతము ఘజ్టిత మగును. విఘట్టితము, విరుద్ధమగు 

కాలమున గీతము విఘట్టిత మయినచో విఘట్టిత మగును. ఇట్లిచబి ఛందోవిధా 

నము లున్నవి, 

భిన్నముచ్చం తథావర్తం కీలం చాకులమేవ చ. 152 

ముదితం చ |దుతం చై_వ దోషాః సపెవ గీతిజాః 
6. = 

గీతిదోషము లేడుగలవు. భిన్న ము-ఉచ్చము-ఆవ_ర్హము-_కీలము_ అకు 

లము_ముదితము-|దుతము నని. వీనిన్వరూషము లిచట నిరూపితములు కాలేదు. 

ఇట్టె వాని నన్నిటిని త_త్తదాకర్మగంథము లంకు జాడదగునని శారదాతనయుడు 

భావించెను. అనుప్వానవిహీనత రూతత త్య _క్తరక్తిత నిస్సారత విస్వరత కాకి 

త్వము స్థానవిచ్యుతి కార్యము కార్కశ్యము మొదలగు దూషణములచే కుశారీ 

రము కలుగునని రత్నాకరకారు డసను. ఇవి యన్నియు గుణవిపర్యాసరూప 

ములు. అదుష్టశారీరము మహాభాగ్యమున ననేకోపాయముల వలన గలుగును. 

ఈద్భృక్స్వ రూపం భోజాదై రః స్వపబం థెషు నోదితమ. 158 

భట్టాభినవగుప్తార్యపాదై రేత్మత్పకాళితం 

ఇతః పరం విశేషాన్తు భోజసోమేళ్వ రాదిఖిః. 154 

వ్యాఖ్యాతా భరశాదీనాం మతే నేతి విరమ్యే 

మయాపి శారదియాఖ్యే (పబంధే సుష దర్శితమ్. 155 
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నంగీతం తస్య భేదాళ్చ తృతె వాలోక్యతాం బుధే 8 

ఆయామ ఖేదగత్యాదెః స్వరూపం కథయిమ్యతే. 156 

సంగితమునకు సంబంధించిన యిట్టి స్వరూపమును భోజాదులు స్వ ప 

బంధము లందు నిరూపింపలేదు. భట్టాభఖిన వగు _ప్పపాదు లీ విషయమును పకాళిత. 

మొనరించిరి. భోజసోమేశ్వరాదు లిటువై విశేషములను భరతాదుల మతాను 

సారమున (పతిపాదించిరి. కావున వాని నిచట నిరూపించుట లేదు. శారదీయ 

మను |పబంధమున నేనీ సంగీతశ్యా స్త్రవిషయమును విదముగా _ [పదర్శించితిని. 

సంగీతమును త ద్భేదములను బుధు లా శారదియ పబంధముననె యనలోకింప 

దగును. శారదాతనయుని శారదీయ। పబంధము లభింపకేదు. జాయసేనాపతిగీత 

రత్నావళి [గంథమును లభింపలేదు. ళార్ణదేవుని సంగీతరత్నాకరమె లభించు 
a 

సంగీత| గంథములలో మొదటిది. రత్నాకరునకు పూర్వుడయిన శారదాతనయుని 

[గంథము లభించిన నప్పటి సంగీతసర్వస్వము తెలియును. అదిలేదు. ఆది తెలి 

యదు. ఆ యామభేదములను గత్యాదులను వాని స్వరూపములను మున్ముందు 

(పతిపాదింతును. 

పూర్ణరంగము 

ఇంతటి మవాయత్న మున నిరూపితమయిన విషయమంతయు సంగీతో 

దయ స్వరూపవరిచింతనములకు సంబంధిం చియున్నది, సాట్యమున కుపయో 

గించు నంతగా సంగీతన్వరూపము | పతిపాదిత మయినది. నాట్యరూపములలో 

వాచికభాగమున సంగీతము |పస_క్షము కావున న వేషిత మయినంతగా నిది నిరూ 

పితము. ఉప|కాంత మయిన నాట్యము తత్సంబంధివిషయము  లింకను |పతిపా 

దింప దగియున్నవి. అందు నటక ర్తవ్యతానిరూపణ మావశ్యకము. 

నటో గీళేన వాద్యేన నృ త్తేనాఖివయేన చ 
రంగే రామాద్యవస్థాభిరనుకార్యా భిరంజసా. 157 

రామాదితాదాత్మ్యాపత్త; _వేవకా నసయిష్యతి 

సభాపతీః సఖా సభా గాయకా వాదకా అపి. 158 

నటీనటాశ్చ మోదంతే యతా క్యోన్యానురంజనాత్ 

అతోరంగ ఇతి జయః పూర్వం యత్స (పకల్ప్యతే 159 

తస్మాదయం పూర్వరంగ ఇతి విద్వద్భిరుచ్య కే 

కలాః పాతాః పాదభాగాః పరివరాళ నూరిఖి9. 160 
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పూర్ణం [కీియుతే యదలో వూర్యరంగే భ వేదతః 

తస్య ద్వావింశదంగాని (పత్యాహారమఘం. ఖాని చ.. 181 

నటుడు గీతమున వాద్యమున నృ త్తమున అభినయమున ననుకరింప 

దగిన రామాద్య స్థా ని శేషములచే రామాదిశాదాత్మ్య బుద్దిని (వేకకుల కుద 

యింప జేయును. |పేకకులను “రసయిమ్యతి” రసాస్వాదసమర్థుల నొనరించును. 

సభాసతి సభ సభ్యులు గాయకులు వాదకులు నటీ నటులు నందరు ననో్యోన్యాను 

రంజకమున నామోదము పొందుదురు. కావున నది రంగ మయినది. రంజన 

మాపాదించునది యగుట రంగ మయివది. పూర్వ పకల్సిత మగుటచే పూర్వ 

రంగ మయినది. కావుననే నాట్యవిదులు దీనిని పూర్వురంగ మనిరి రంగము 

నందు కల- పాతములు పాదభాగములు పరివర్తములు పూర్ణమె (పయు_క్ష్రము 

లగును గావునను పూర్వరంగ మయినది. ఇట్లు పూర్వురంగస్వరూపమును 

ద్వివిధముగా గు_ర్తింపవలెను, ఈ పూర్వరంగమునకు సంబంధించి [(పళ్యావోర 

(పముఖ ము లయిన యంగములు ఇరువది రెండు కలవు. 

(పత్యావోరోఒవతరణమారంభా సావణే అపి 

వక్త౦పాణిస్పత_స్హ్మత భవేత్తు పరిఘట్టనా. 162 

సంఘట్టనా తతో మాగ్గాసారితం చ తతో భవేత్ 

కుష్కూపకృష్టకం త్మతోళ్రాపనం పరివర్తనమ్. | 68 
IRA) థి అ 

నాందీ పరోచనా తత (తిగళాసారితే అపి 

గీతం |ధువా | తిసామ స్యా దంగద్వారమతః పరమ్. 164 

స వర్ణమానకం చారిర్మహాచారి_స్తతః పరం 

ఏళాన్యంగాని కథ్యంతే పూర్వరంగస్య సూరిభిః. 165 

పూ ర్యరంగ మునకు సంబంధించిన యంగము లిరువదిరెండు కలవు. 

వాని నామము లెట్టున్న వి. పత్యాహారము-అవతరణము_ఆరంభము-ఆ|సొవ 

ణము _వక్త 9) పాణి-పరిఘట్టన-సంఘట్టన _ మాగ్గాసారిత ము-శుపూూ_ పకృష్ట కము- 

ఉత్పాపనము _ పరివర్తనము_నాంది - (పరోచన-|తిగతము _ ఆసారితము_ గీతము- 

[(ధువ_ తిసామ-రంగద్వారము--వర్టమానకము - చారి - మవాచారి రూపములు, 
కీని లక్షణాములు నీరూపితము లగును. 
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పూర్వరంగస్వరూపలత “కథనసమయమున కలాపాత పాదభాగ పరి 

వరములు పూర్ణ మాచరించుట నిరూపిత మయినది. ఆ కలాపాతాదుల స్వరూప 

పరిజ్ఞానము పూర్వరంగాంగస్వరూపపరిజ్ఞానమున కుపకరించును. కావున వాని 

స్వరూప మిట్లు (గహింపదగును. 

ని మేషకాలో మాతా స్యాన్మా తే ద్వే యక్కలా భవేత్ 

'ద్విమా([శా స్యాత్క-లా చిత చతుర్యా తా వారికే, 166 

అప్ట్లమా తా తు విద్వద్భిః దథిలే సముదావాతా 
ఠి 

నిమేషాః పంచ విజ్రేయా గీతకాలే కలాంతరమ్. 167 

త|తా వాపో౬ఒథ నిషా మో వికేపశ్చ (పవెశనం 

చతుర్వికల్ప ఇత్యేవం నిళ్ళబ్లః వరికీ ర్హితః, 160 

క్యూ తాలో (ధువశ్చ్చైవ సన్నిపాత _స్తథై వ హి 

సళబ్దలకణా హ్యాలే విజేయాస్తు చతుర్విధాః. 169 

నిష్కామళ్ళ |పవేశశ్చ ద్విక లౌ పరికీ ర్తి తె 

ఏమోమంతరపాళాస్తు పాతసంజ్ఞాః [పకీ ర్తి తాః. 170 

గురువ్లుతాని మిత్వాఒథ ద్విమా[తం పరికల్పయేత్ 
య 

పాదభ్యాగె శృశుర్భి స్తెర్మా[తామపి చ తై ః. 171. 

పరివరో భ వేత్తాల పరివృ త్తిః పునః పునః 

నిమేషకాలము మాత్ర. శెండు మాతలు కల. చి తమార్గమున కల 

ద్విమా[తగా నుండును. వార్తి శమార్షమున కల చతుర్మా తికము. దకిణమార్ల 

మున కల అష్ట హ్యాతకముగా నుండుటను విడ్యాంసులు పరిగణించిరి. గీతీకాలము 

నందు పంచనిమేవషనులు కలాంతరముగా నుండుట తెలియవలయును. అచట 

ఆవాపము-నిపా్మామము-వి కేపము-(పవేశనము నని నిశ్శబ్దము చతుర్వికల్ప 

ముగా నుండుట పరికీ రిత మయినది. సళబ్ద | క్రియలు నాలుగువిధములు _ శమ్య- 

తాల-|ధువ-స క్ని పాతరూపములు. ని|షపూ్యమము (ప్రవేశము అను శెండు ద్వికల 

ములు. వీని యంతరపాతములకు పొతము అను సంజ్ఞ యున్నది. _గురుప్లుత 

ముల మానముల గుర్తించి ద్విమాతరితిని నిశృయించు కొనవలెను. నాలుగుపాద 

భాగములచే లక్షణానుసారమున మా| తానిశ్చయ మొనరింపదగును. పునః పునః 
తఆాలపరీవృ_త్త్ నొనరీంచుట పరివర్తన మగును. ఇట్లు కలాపాళాదుల సంశేత 
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మున్నది. ఈ యంశ మిచటి విషయవివేకమునకు సవాకరించును. గీతామోళి 

మీతిన నియమించు కాలమును తాల మ రు. కాల మనవచ్చినము. దానీ 

పరిచే ద మెట్టు? లఘు-గురు - ప్లశ-(ద్రుళాదుల చె (క్రియకు మీతి-పరిచ్చేదము కతు 

గును. ఆ క్రియ సశబ్ద(క్రియ కాని నిళ్శబ్ద, కియ కాని నస్వచ్చాకృత [క్రియ కాని 

యగును. (కియాపరిచ్చిన్న మయిన కాలమునకు తాల మని పేరు. తాలము 

మార్గతాల మని చేశీతాల మని ౩ -.డువిధములు. అందు మార్గ తాల క్రియ 

ద్వి పకారము - నిశ్ళ్ది క్రియ సశబ్ద!య యని. _నిళ్శబ్దకియను కలాకబ్దమున 

వ్యవహారింతురు. అది నాలుగు విధములు __ అవాపము-ని ష్కామము,_వి చేపము* 

(పవేశకము నని. నళబ్దకియ నాలుగు విధములు-- శమ్య-తాలము_ ధువము-నన్ని 

పాతము నని. సళబ్ద కియను పాతశళబ్దమున కలాళబ్దమున వ్యవవారింతురు. నిళ్ళట్ది 

(కియను కలాపదమున'నె వ్యవవారింతురు. అం" దు లఘ్వతరముల యుచ్చారణ 

మునకు వలసిన కాలమునకు మిత మంు'న [క్రియ తత్కాలవ్మా ప్మికియ మాత 

యందురు. ఈ మా తానియమమున తాల పః రణము నందు లఘుగుర్వాదులను 

కల్పించుక్ "నవ లెను. లఘువు ఒకమా త. మా తాద్వయము గురువు. మా ళా 

|తయము ఫ్లుతము. మాళార్టము |దుశము. అన్నుదుతాదులను లెక్కింపనక్కి 

లేదు తాలము రెండువిధములు - చతుర శ్రము [(త్మశము నని. చతుర శమునకు 

“చచ్చత్పుటః” అని చేరు. |త్రశ్రమునకు “*చాచప్పుటః” అనిపేరు. ఈ చచ్చ 
తుుట-చాచపుటములు మూడు మూడు విధములు యఖి'తరము - డ్వికలము- 

చతుష్కులము నని చచ్చత్చుట భేదములు, యఖథాతరము-అనవ్షక లము _చతు ష్కల 

మని చాచపుట భేదములు. మ।దకాడి గీతములలా' నాలుగు పాదభాగములతో నొక 

మాత యగును. ఇచటిమ్మాత పాఠిభాషికము. “పరివర్తొ భవేత్తాలసరివృ త్రిః 
పునః పునః”-పునః పునః తాలపరివృ త్తి పరివ_ర్హ మను వాక్యార్ధ మీట్లు భావనీయము. 

పాదభాగములకు పరివర్తన ముండుట. ఒక [క్రియను తాలమును సమా_ప్త మొన 

రించి వేరొక దాని నారభించుట నావృత్తి యాదురు. ఈ యావృత్తియె పరి 

వృత్తి. పునః పునః ఆవృత్తి యుండుట పరివర్త రూపము. 

పూర్ణరంగాంగములు 

కుతపస్య తు విన్యాస (పత్యాహార ఉదావాత్క్మ, 172 

కుతపో మురజాదీనాం శాండాదీనాం చ యః స్మృతః 

యడా[హియంతే భాండాద్యాః (పక్యాహారస్పతో భవేత్. 178 

ఆ తావతఠణం తత్స్యారాయకానాం నివేశనం 

బహుకార్యసమారంభ ఆరంభ ఇతి కథ్యతే. 174 



శీలి భావ [(పకాశ నము 

' వాద్యానాం మురజాదీనాం (పస్తుతిః కార్యము చ్యతే 

ఆసావణం నామ భ వేద్యస్మిన్నా తోద్యరంజనమ్ 175 

తం|త్యా దేర్చండవాస్తాడై (| ర్తీ షి రాతోద్యర౭ జనం 

విభాగో వాద్యవృ త్రీనాం వ _క్ష)పాణిరిహోచ్య శే, 176 

సమో పపరిపూ ర్వాళ్ళ పాణయః (తివిధాః స్ట్ఫృ్రృతాః 

పూర్వరంగస్వరూప  కథనానంతరము (పత్యావోరా వ్యంగముల 

స్వరూప లక్షణ మిచట ప్రస్తుతమగు చున్నది. ఈ |పఘట్టమున [పత్యాహారము-- 

అవతరణము--ఆరంభము- ఆ సావణము--వ _క్త )పాణి-అను నలు దు నిరూపితము 

లగును. ఇందలి విధానము లన్నియు భరతుని నాట్య వెదాను రారమ.న నున్నం 

దుని నా రచిత నాట్య వేదము నుండి కొన్ని విషయముల. సంగ్యహీతము అయి 

నవి నా నాట్య వేదమున [శీమదభినవగు వ్లుని భావములు నిరూపిఃము అయి 

నందున శారదాతనయు డభినవగుపానుయాయి యయినందున నా భావము 

లుపొ'చేయములు. 

1. (పత్యావోరము. కుతపనిన్యాసమునకు (పత్యాహోర మను నామ 

నుదావ్శాత మయినది రంగమున మురజాదులకు భాండాదులకు సముచిత మగు 

"న్యాసము కుతప మన దగును. నేవథ్యగ్భృవాద్వారముల మధ్యగా మార్చంగికుడు 

పూ ర్వాఖిమ: ఖుడై యుండుట, పాణపికు లాతని వానుభాగమున నుండుట, 

రంగపీఠమునకు దతీణముగా గాయను డు _త్తరాభిముఖుడై యుండుట, ఆతని 

యెదుట నుత్తరమున దఉిణాభిముఖముగా గాయనీ స్త్రీ లుపవిష్ణ లగుట, వామ 

మున వెణికు లుండుట, వేరొక (పక్కగా వాంళికు లుండుట అనునది 

య 'తయు కుశప సన్ని వేశము. [పత్యావోర మొక విచి తవిన్యాసము. శబ్దివి శే 

వము నను సంధానించుచు నాట్యభూమికచే సముజ్జ్వలత నాధాని:చు నట వర్గ 

మిందుండును. వి పకీర్ణ ములుగా నుండు విశేవముల ఢౌకనము (పత్యావోర 

మయినది. 

2. అవతరణము. రంగమున గాయకుల నివేశనమున కవతరణ మని 

చేరు. గాయకుల ని వేశనవిన్యాసమునె యవతరణ మని గుర్తి:ప వలెను. 

రంజక వర్గ మున గీతమవళ్యము ఉండవలయు ననుట నాట్యాచార్యులు నిర్చేశింతురు. 

పురుషుడు లకణో పేతముగా గీతవిధాన మనుసరించి గాన మొనరించును. కాని 
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(స్రీ విరహిత మయిన యా (పయాగము సుఖానవాము కాదని నూ 

యున్నది. అయినను కేవలము పురుములె గాత లగుటయు నిట సూచితమగును. 

గాయనీగాయక సమావేశము సుందరమని యంద రందురు. 

౨. ఆరంభము. బహుకార్యస మారంభ మారంభము. వరిగీత [కియా 

రంభమున కారంభ మని పేరు. దీని వాయుటలో పూర్వరచితములయిన శా 

(గః థముల విషయములు అందలి పం కులు పం కులు సహా యోగమిచ్చినవి. 

నవకాల స్వభావముగ నా భావ పకాశనమ్ముకె కొందరి నడిగి యథి 

(పొయముల |పకటించుట రమ్యమగును. కాని యివరినడుగుదును? సంగీత 

విదులనడుగుదునా? వారికి సంగీతశా(న్త్ర పరిచయమున్న దా? ఉన్నను కవితా 

చుంబనము లేదుకదా! కవితాభావుకులనడుగుదునా? వారు సంగీతశ తువులు 

కాకున్నను పరిచితి కలవారా* కామశాస్త్ర) యో మోతుళా(స్త్రము గు _ర్తించునా? 

వేదాంతవాది సాహితీ సంవాదియా? ఎవరికి |పత్యభిజ్ఞాపరిచయమున్నది? ఎన్ని 

యున్నను శృంగార|పకాళన భోజులగుదురా? ఇది కామశాస్త్రము. ఇడి నాట్య 

శాస్త్రము. ఇది కావ్యశా(స్త్రము. ఇది స్ర్రీశాస్ర్రము. ఇది పృరువ దర్శనము. 

ఇది వ్యాకరణనిరుక్తి. ఇది సంనిచ్భాస్త్రము. ఇదె అభినవదర్శనము. ఆభినయ 

దర్శనము. ఇది కావ్యాలొ కము. ఇది కావ్య[పకాళము. ఇది 'రూపకళా(న్త్రుము. 

ఇది సాహిత్యతంతము. ఇది సకల తంతము. మారాయుడుశ్ళొస్తి ఏమేని 

(వాయగలడు? రాయుడుకా(స్త్రి యేడి? 

ఈ గీశారంభము లేకున్న నే యారంభము నుండదు. పూర్వ్యరంగాం 

గము లన్నియు దృష్ట పయోజనములు. మొదట రంజకవర్గ ఢె”కనము, పిమ్మట 

నుపరంజక మగు గీతము [పథాన మగుట గెయముండును గీతగేయమునకు 

శారీరము బింబము. శారిరస్వరము ల యన్నిట మూ౭భూతములు, ఆళారీరన్వరాను 

సంధానమున కై “ఆలాపము అను నారంభ మావశళ్యకము, పరిగీత| కియాలాప 

మారంభము. 

4. ఆ/సావణము. _మురజాద్వాద్యముల ,పన్తుతి ఆతోద్యములచే 
రంజన మొునరించుట ఆ|శావణము. సర వ్రవిధాతోద్య ములు తాల! పధానముగ 

నండును గదా! పూర్వరంగ మాశోద్యగర్భముగ నున్నదని యంతట విశదము 
చేయు విధానము ఆ|శావణావీధాన మగును. క్వాణ నిక్వాణ సుభగము లయిన 
సర్వాతోద్యమ:లు సముచితస్వరనంధానము కల వయినప్పు డుపరంజనము స్యత 
స్పిద్దముగ భాసించును. అది యా|సావణము, 

B (60) 
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ర్, వ _క్షిపాణి. దండవాస్తాదులచే తం త్యాదిదీ పి ఆతోద్యములచే 

.రంజనము వాద్యవృత్తుల విభాగము వ క్ర్షరిపాణి యందురు. ఇాద్యముల వృ త్తి 

విభాగమున కిది యావళ్యకము. వాద్యవ _క్షమున పాణి యుండుట వ కృంపాణి. 

శారీరస్వరమును బింబభూతస్వరముగా భావించి నపుడు వేణుస్వరమును (పతిబింబ 

భూత స్వరముగా భావింతుము ఈ వై ణవస్వర స్వరూవానుసంధానమునకు దఠతీణ 

వృత్తి వామవృ త్తి మొద గు వృత్తుల విభాగానుసంధానరూపముగా నుండు 

ఆసారణము వక్త పాణి యగును. వక్త్రము [పారంభము. వక్త గమున వాస్తాం 

గులి వ్యాపారము వ్యక్త పాణి యయినది. సమపాణి ఉపపాణి పరిపాణి యని 

పాణి విధానములు మూడు కలవు. 

తం తోస్టజస్కరణార్థం యత్సా [పోక పరిఘట్టనా. 11717 

అత పాణివిభాగో యో మతః సంఘట్టనా బుధైః 

సంఘట్టనా విధిర్వీణాగత ఇత్యేవ శేచన, 178 

యోగో౭ త తం| తీభాండానాం మార్లాసారితముచ్యే 

కలాపాతవిభాగో౬ త భ వేదాసారిత కియా. 179 

ఆనర్థ వర్హాపాకృ ష్టిర్భ వేచు ఇమాపక్ళష్టకం 

శుష్మాపకృష్ణకం తే న కే న ఇత్యుచ్చారణం భవేత్. 180 

యస్మాదుశాపయంత్యాడా [ప్రయోగం నాందిపాథకాః 

తస్మాదు త్లాపకం శ్రేయం వాగంగవ్య క్తి కారకమ్. 181 

యస్యాత్తు లోకపాలేభ్యః పరివృత్య చతుర్షిశం 

నమస్కుర్వంతి తస్మాత్తు పరివర్తన ముచ్యతే. 182 
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కృష్ణకము = ఉశ్రాపనము — పరివ_ర్తనము అనువాని రూపలతణ మున్నది. 

€, పరిఘట్రనము. తం|తుల యోజస్కరణార్థ మగు విశిమ[ కియ పరి 

" ఘట్టనము. పరిఘట్టనము పరిచలనము. ఇది తం|తుల మీటుట మద్దెల సాటుట 

యనదగును. తం|తుల యోజఃకరణమునకు పఠితశాలన మావళ్యకము. 

శుష్క పయోగానుసంధానమునకు పరిఘట్రన మూవళ్యకము. 

7. సంఘట్టన. పాణివిభాగము సంఘటన మని కొందరు, వీణాగత 

మయిన సంఘట్టనావిధి సంఘట్టన మని కొందరు ననిరి. వాద్యములలో చక్మావ 
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నద్దము లగు వాద్యములు వీణా వాద్యముల రుపజీవకములు. ఆ యవనద్దవాద్య 

ముల యనుసంధానమునకు సంవాదిధ్వనుల సరిచూచుకొనుచు [పవోరము లొన 

రించుట సంఘట్టవ మగును. సంఘట్టనము సమ్యక్ ఘట్టనము. 

ర. మార్గాసారితము. తం| తీభాండముల యోగమునకు మార్గాసారిత 

మని “పేరు.  తంతవాద్యములయు భాండవాద్యములయు నమా యోగమున 

మాగ్గాసారితము కలుగును. ఒకదాని ధ్వని వేరొకదానిలో సం|కమించుటయ 

గాక అనువో ర్యానువా_ర్భృ రూపమున నుండు వైణవ పౌమ్మర శద్దములకు 

పరస్పరము సమ్మొలనము సంపొదింప వలెను. ఆ సమ్మేలన మె మార్లాసారితము. 

మార్గమున ఆ సమంతాత్ సారణము మార్షాసారణము మార్గాసారితము. ఇందు 

కలాపాతవిభాగము ఆసారిత్మకియ యగును. 

9. శుప్మాపక్ళషము. గీతము లందున్న అనర్థిపదముల అపాకృష్టి 
ర @ లు 

కుష్కూపక్ళష్ట మగును. ఇది (ధువాపదము. అర్థము లేని రుంటుం రుం 

టుం పదములతో నుండును. శుష్కాతరములతో నిది (పయుక్ష మగును. 

“తేన తేని అను శుష్కువచనము లుండును. తే - సంగీతమనుసరింపనివారు, 

న - ము క్రిభాజనులుకారు అనునర్గమును సంగీత| పియాభిమాను లభి 

మానింతురు. 

10.ఉత్ఞాపకము, నాందిపాఠకులు |పయోగ ముళ్టాపింప చేయుదురు. 

ఈ [ప్రయోగము వాగంగవ్య క్తి కారకము. నాందిపాఠకు లందరు (వొరంభమున 

[ప్రయోగ ముక్టాపింప జేయుదురు. రంగారణభముననె యిది ప్రయుక్త మగును, 
రంగ|పయు క్రము లగు [పత్యావో రాదు లన్నియు దిన నుక్రాపితము లగును. 

వాని వాని కన్నిటికి ఫలము నిరూపించి తగిన పాఠ్యమును సముచితాభినయ 

మును న్ఫుట మొనరించు శకి దిని యందే యున్నది. 

11. పరివర్తము. నలుదిక్కుల తిరిగి లొ కపాలురకు నమస్కరించుట 

యిందుండును. రంగమునందున్న న_ర్తకిన ర్రకులు నలుదిక్కులు పరానర్తన 

మున దిరిగి దికృతులపకు వందన మాచరింతురు. రంగవిఘ్నశాంతి నొనరింపవలసిన 

బేవీదేవనమ[స్కియలు చతుర్ణిశాపరివర్తనమున గోచరించుటచే నిది పరివర్తన 
మన్న పూర్వరంగాంగ మయినది. 

నాందీరూపము 

నంది వృషో వృషాంకస్య జగదాదెా జగత శేః 

నృత్యతః కల్పనా యాగాజ్ఞగామ కిల రంగతామ. 188 
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తస్య త దూపసంబంధాతూూజూ నాందితి కథ్యతే 

'దేవళాదినమసా్క్కారమంగలారంభపాఠ_క 8. 184 

యా (కియా నంద్య'తే నాట్యారంఖే నాందీతి సా స్మృతా 

యా పూర్వరంగసంబంధాద్ద్వా వింశత్యంగవ ర్తినీ. 185 

సభ్యాన్న ందయతీక్యేవం సాపి నాందితి కీర్త తే 

యద్యప్యంగాని భూయాంసి పూర్వరంగస్య నాటే. 186 

త థాప్యవశ్యం కర్తవ్యా నాందీ విఘ్నో పశాంతయే 

నాందిళ్లోకో విధాతవ్యః చందనామాంక ఏవ సః. 187 

యశై వ చం|దసంబంధో లక్ష్య తె వ్యజ్య తే థవా 

నాందిళ్లోకే తథా యత్నః కర్తవ్యః కవిభిస్సదా. 188 

చం[దాయ_శ్రతయా నాచు [వవృ_క్తే రససంపదాం 
ఏతదుజ్ఞాపనాద్యంగచతుష్కం నొందిపార క 8. 189 
ఎ. ® ర 

విధేయమస్మాకత్పీయంశే [బహ్మోద్యాః స్వర్వ దేవతాః 

సూ తధారః పశేత్తత మధ్యమం స్వరమా |శితః. 190 

నాందిం పదై ర్వాదశభిః అష్ట్రభీ ర్వాష్యలంకృతాం 

తత్సంఖ్యాతై రృ వేన్నాందీ వ్నాక్ష్యెః క్వాపి వివకయా, 191 

సమపాదా౭థవా నాంది భవేదితి చ కేచన 

l2. నాంది. ఇందు నాందీరూపనిర్హ య మున్నది. నాందీవిశేషము 

లున్నవి. నాందీనియమములున్న వి. జగదాదిసమయమున జ/త్చతియగు వృషాంక 

శివుని వృషభ మయిన నంది, నర్తన మునరించు శివుని కల్పనా యోగమున రంగ 

త్యము పొందెను. నందియె రంగ మయ్యెను. నందికి రంగరూపసంబంధమున 

నాచరించు పూజ నాంది యయినది. నాట్యారంభవము. నందలి యీ [క్రియ 'దేవతాది 

నమస్కార మంగలారంభపాఠకుల చే నభినంద్యమాన మగుటచే నాంది యయి 
నది. పూర్వరంగసంబంధమున నిరువది రెండంగముల నున్నదై, సభ్యుల నానంత 

చెట్టునది కావునను నాంది యయినది. ఇట్లు నాందీపద |పవృ_త్తినిమి త్తము 
మూడువిధముల నున్నదని [గహించునది. 

నాటకమున పూర్వరంగము నందు బహులముగా నంగములు కలవు. 

ఆయినను విఘ్నోపశాంతిశకై నాంది నవళ్య మాచరింపవళను. చం| దనామాంక 
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ముగా నాందీళ్లోకమును గూర్చువలెను. చం దసంబంధము లత్యుమగునట్లుగాగాని, 

వ్యంగ్య మగునట్లుగా గాని నాందిళ్లోకమున కవులు యత్న మొనరింపవలెను. 

నాట్యుమున రసనంపదల (పవృ త్తి చందాయ_త్రము కావున చం|ధాంకిత నాంది 

యావళ్యకము నాోందిపొఠకు లుళ్టాపనాద్యంగచతు ష్క్రమును కూర్చువలను. దాని 

వలన (బహ్మోదిసర్వ దేవతలు సు పితు లగుదురు. అచట సూత్రధారుడు మధ్యమ 

స్వరము నా|శ్రయించి నాంది పఠింప వలెను. ఆ నాంది పం|డెండు పడములతోగాని 

"యెనిమిది పదములతో గాని యలంకృతము కావలెను. ఎచ్చటనేని వివశాను 

సారమున అష్ష ద్వాదళ సంఖ్య కొల వాక్యము లచే గాని నాంది యలంకృతము 

కావలెను. కొందరు నాంది సమపాదముగ నుండవలయు నందురు. శ్లోకపాద 

మును పదముగా సంభావింపగా "రెండుశ్లోకము లష్టపద నాంది యగుట, మూడు 

శ్లోకములు ద్వాదశపదనాంది యగుట భావింపదగును. ఇది నాందీ విషయము. 

(పరోచనా సాయశ్తె 9వ పభఖ్యాతోదా త్తవస్తునః. 192 

|వపశంనయా | వకకాణామున్ముఖీకరణం తు యత్ 

సూతధారో నటథౌైవ తథా వై పారిపార్థ్వకః. 198 

కుర్వంతి యత సల్లాపం తదేత త్తి గతం స్మృతం 

ఆసారితం బహిర్గీ తవిధిరిత్యుచ్య తే బుద్రై 8. 194 

అత గీతివిధిఃపూరె కర్భహుళో భరతాదిభిః 

వ్యాఖారిత_స్త త్ర వై పుల్యాన్నాస్మాఖిరభిధియతే. 195 

మం|దకాదిషు గీశషు సర్వేషమ్వేవ విధిః సతః 

అధికాచావకృష్రా చ (పా వేశిళ్యావసానికీ. 106 

అంతరాచేతి పంవ్చై తా [ధువానాటకసం శితాః 

(త్రిసామ స్యా త్తింన్మ్తం చ |త్రిలయం చ (తిపాణి యత్. 197 

వాగంగసత్త్వాభిన యె స్త్రిన్భ_త్రమభిధీయ తే 

ఇచట నాంద్యనంతరము (పతివాదింపదగిన పూర్వరంగాంగములు 

(పతిపాదితము లగును. [పరోచన - |త్రిగతము - ఆసారితము - గీతి - (ధువ - 

(తిసామ - అనునవి యిచట [పతిపాద్యములు. వీనియనంతరము రంగద్యారము- 

వర్టమానకము - చారి - మవోచారి | పతిపాదితము లగును, 
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12. (పరోచన నాటకమున వర్ణ కమానమగు [పభ్యాత ముదా_త్తము 

నయిన వస్తువు యొక్క | ఒశంనచే (కేతకల కున్ఫుఖీకి రణము సంపాదించుట 
(పరోచన యనదగును. హైవ్యోపచేవిము పాతువుగా కా వ్యార్థవిషయమున 

సామాజికులకు సిద్దపాయణుగ నామం[శణము సూచించుట [పరోచన. పాతు 

యు_క్రమయిన యు క్రియుక్ష మయిన వచనమున సామాజిబులకు కావ్యార్గ్లము 

నం దాభిముఖ్య ముదయించ నట్లు చేయుట (పరోచనము,. 

14. | తిగతము. నూ శథాగడు నటుడు పారిపార్శ్వకుడు ననుమూవురు 

సల్లాప మొనరించుటను [తిగత మందురు. రాబోవు నాటకము లోని విషయ 

మును వా రాలావము చేయుట. నూ|శధారున కిరు _ఫక్కాల నుండు వారిలో 

విదూవషక వేషభాపానుకార మొనరించువాడు విమాషకుడు. రెండవ యాతడు 

పారిపార్శ్వ్వకుడు. ఆ మూవురి సంలాపములో భ _ మ్యన్నాటకాంళశము కూడి 

యుండును. మాటలలో మాటగా వారు మాట లాడుకొనుచు కావ్యార్థము 

సూచింతురు. ఇది [(తిగతపదమున వ్యవహా నము. 

15. ఆసారితము ఇది బహిర్గీతవిధి యని బుధు అందురు. కలాపాత 

విభాగముల్న్మక యాసారి3 (కీయ నను సరింతురు. రాగవాద్యకాల కీయల స్వరూప 

సంధానమున "గేయవన్తుగత తాలస్వరూపము నుపతేపి చుట యాసారితము. 

ఇది యంతయు బేవతాకీీర్తనరూప మము.న గీతవిధి ఇది దృష్ట! పయోజనము. 

16. గీతివిధి. పూర్వులయిన భరతాదులు గీతవిధీ ననేకవిధముల 

వ్యాఖ్యానించిరి. వారు విపులముగా నిరూపించిరి కావున మేమిచట దాని 

నిరూపించుట లేదు. మం|దకా౭గీ ములలో నన్నిటిళో నీగీతివిధి యున్నది. 

17. | ధువ. నాటకసం[శితము లయిన [(భువారికు లయిదు గలవు-- 

అధిక - అపకృష్ట _ (సా వెళికి - ఆవసానికి _ అంతర యని యా |ధువాభేద 

ములు. ఇఎకను కొన్ని భేదములు కలవు. ఇవియె యిందు నిరూపితములు, 

వస్తుపయా* పకృతి రస భావ బుతు వయో దే కాలావస్థఃను గుర్తించి 

త_త్తద్విధానమున | ధువాగీతిని పయోగ.దులు ప్రయోగింపదగును. అన్నియు 

గీత పయోజ్యములు. 

18. (తిసామ. |తీన్భ_త్తము (తిలయము (తిపాణికము నగునది (తనామ 

యగును, వాగంగసత్వాభినయముల చే నిర్వ _ర్లరమాన మగునది (తిన్స త్త 

మగును. ఇకశ్లు [(తిలయ శతిపాణి పదార్థములు |దుతమధ్యవిలంబితలయలు సమ 

ఉప పరీ పూర్వపాణులు [పకృళానుగతముగా భావనీయములు, 
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యస్మాదభిన యో యత్ర త | పథమం త్వవతార్య తే. 198 

రంగద్వారముతో శ్రేయం వాగం- భినయాశ్శ':0 
సుకుమారం విజానీయాచ్చృంగా రరన సంభవమ్. 199 

సృరా|శయే చ దంపతోర్య నత్తం వార్ణాత్మకం భవేత్ 

పత్యా సన్నిహితే యస్ బుతుకాలాదిద గ్భనమ్, 200 

గీతకార్యాభిస" బ ధం నృ త్తం త (పయోజయేత్ . 

దూత్యాాశయం యదా చ స్యాదృతుకాలా. ద: సనమ్. 201 

జొత్సుక్యచింతానంబంధా త్తత నృ_త్తం న 'యోజయేత్ 

ఖండితా వి పల చ్లా చ కలవోంతరితాపి వా. 202 

యస్మిన్ రంగే భవేన్నా రీ తత న్భ_త్తం న యోాజయేత్ 

సఖీ! పవృ లే నల్గాపే దయితే (ప్రోషిజే సతి. 208 

సద్భిర్న యోజ్యతే నృత్తం పియేఒసన్నిహిలేఒపి చ 

చెవస్తుత్యా శయం గీతం యద:గం య దృశ్యతే. 204 

మాహేశ్వరై రంగహోరై రుద్దతె న న్నత్సయోజయతి 

యత శృంగారసంబంధం గానం స్రీ రుపా|శంరమ్. 206 

దేవ్యా నృ తై రంగవోనై గ్గలితై స్తత యోజయేత్ 

19 రంగద్వారము. ఇందు రంగద్వార (పవిచారమున్నది. వాగంగా 

భినయాత్నుక మయిన యభినయము రంగద్వారమున (పథమమనముగా నవతారిత 

మగును. కావున నిష రంగద్వారము.. ఇది శృంగారర సనంభవము. ఇది నుకుమా 

రము. దంవతు. స్మరా|క్రయస్వభావమున ను్నోపడు వారాత్శక మయిన న్భ_త్త త 

ముండును. _పియుడున న్ని (హినుడై యుండ-- నీ కంగద్య్వారమ..న నాయా 

బుతుకాలాది దర్భనాశ్శకము గజ (కియా భి" సంబద్దము నయిన నృత్త. ను [పయో 

గింప వలెను, రంగమున ఖండితగా గాని విషం బగా గాని కలహా..తరితగా గాని 

నారి యుండ.సని యచట నృ త్తమును (పయోగింపరాదు. దయికుడు (పోపితు 

డయినవుడు నఖితో సల్గాపము (పవృ త్త మమునవుడు శృ తపయోగ మాయోజి 

తముకాదు. [(ప్రయు డనన్నిహితు డం నను నృతా యోజన ముండదు. 

దేవస్తుత్యా|శయ మయిన రం” ౦గముగా నున్నప్పుడు మాహేౌళ్య 

రము లయిన యుద్దతాంగవారములతో నృత్తము కూర్చవలెను. శృంగార 
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సంబంధము కల స్ర్రీపురుషాశ్రయగానము (పవ_త్త మయినప్పుడు ఉమారెేతి 

యాచరించిన లలితాంగవో 1ములతో నృత్త పయోగము కూర్చవలెను. 

తత (స్త్రిసామ్నా చేవన్య పుష్పూంజలిముదీర యేత్. 906 

తిరస్కృృతరసోత్కర్ష 8 కించిదామోదసూచకః 

పుప్పాంజలిభనః శ్లోకః కార్య ఆశీః పురన్సరః. 207 

తతః పుష్బూంజలిం ముక్కా రంగపీఠం పరీత్య చ 

(ప్రణమ్య దెవతాభ్యళ్చ క_ర్తవో్యో౬భీినయ స్తదా. 208 

య।[తాభి'నేయం “గేయం స్యా_త్తత వాద్యం న యోజయేత్ 

అంగవోర పయో గే తు భాండ వాద్యం [పయోజయేత్. 209 

సమం ర_క్టం విభక్తంచ స్పుటం శుద్దం [వవోరజం 

నృత్తాంగగ హి వాద్య జైరో గృబ్యం వాద్యం తు తాండవే. 210 

రంగద్వారనిరూపణ। పసంగమున నృత్తొచిత చేశకాలములు కీర్తితము 
లయినవి. నృత్తారంభమున నొనర్చదగిన పుష్పాంజలి నిరూపితము కా నున్నది. 

కావున తత్సముచిత మయిన దెవీదేవన్ఫత్తరీతి నియతియు నిర్దిష్ట మయినది. 

భావినన్తునాయకాది నూచకముగా నుండదగు నంగవోరముల [ప్రయోగ పకి 

యయు నిర్తి వ్ల మయి:నది.  ఈయనుతరము వర్ణమానకాడల నిరూపింప వలను. 

కాని రంగాంగపుష్పూంజలి |పతిపాదింపవలసి యున్నది. ఇదిగో పుష్పాంజలి. 

అనంతరము [తినామ విధానమున దేవునకు పుష్పాంజలి నిరూపింప 

వలెను. పుష్పాంజలి భవమగు నొక శ్లోక మాళశీఃపురస్సరముగా నచట నిరూ 
పింప దగును. ఆ శ్లోక మామోదఫూ వకము కావలెను. పుష్పాంజలి మోచన 

మొనరించిన పిమ్మట రంగపీఠపరి కమమున (పదజిణ మాచరించి దేవతలకు నమ 

స్కరించి యప్పు డభినయ మొనగ్వవలెను. 

అభి నేయమ. గయ మగు నేని యచట వాదన మాయోజనము 

చేయరాదు. అంగవోరముల |(పయోగ ముండునేని భాండవాద్య మాయోజింప 
వలెను. వాద్య్మవిదులు తాండవమున గూర్చు వాద్య మీ విధమున నుండవలెను. 

సమము రక్తము విభక్తము స్ఫుటము కుద్ధమ. నృత్వాంగ| గా హిగా పాద్యము 

ఉండదగును. 
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ఆసారితాది వా గీతం నత్తం వాద్యమథాపి వా 

వర్దతేఒభినయో పా స్యాత్స భ వేద్వర్దమానకః 911 

ఏకవాద్య[పచారో యః స చారీత్యభిధీయశే 

మండలాది పచారో యః స మహాచారిరిప్య తే. 912 

పూర్వరంగాంగములలో నిక మిగిలిన వర్టమానక చారి మవోవారి 

[తితయ మిచట నున్నది. 20. వర్షమానక మిట్లున్నది. ఆసారితాదికము గాని 

గీతముగాని నృ_త్రముకాని వాద్యము కాని యభినయము కాని రంగమున వృద్ది 

పొందుచు నుండునేని వర్ణ మానక మగును. Xl. ఏకవాద్య[పచార మె యున్న 

బారి యందురు. 22. మండలాది[పచారమున్న చో మవోచారి యందురు. 

ఇతి ద్వావింశదంగాత్మా పూర్వరంగః (పకీ_ర్తితః 

ఏవం యః పూర్వరగం తు విధినా సం పయోజయేత్. 218 

నాళుభం (పొప్పుయాద( త పశ్చాత్స్వర్గం చ గచ్చతి 

ఇట్లిచట నిరువది శెండంగముల రూపమున నున్న పూర్వరంగము 

(పకీ_రిత మయినది. ఇట్టి పూర్వరంగ (పయోగమునకు ఫలము కలదు. 

పూర్వరంగ ఫల|శుతీ యిట్లున్నది. ఈ పూర్వరంగమును విధివిధానమున 

సమ్యకృుయోగ మొనరించినచో |పయోక్త యీజగమున నశుభమును 

పొందడు. అనంతరము స్వర్గము పొందును. ఈ ఫల[కుతి వలన పూర్వరం 

గాంగావళ్యక _ర్తవ్యత సూచిత మయిన దని భావింపవలెను. రంజనాత్మక 

మయిన దృష్టఫలను (పథాన మయినను అదృష్షఫలము నున్నప్పు డదియు 

నుపాచేయము. 

ఇత్థం రంగవిధానస్య సంబంధాది| పసిద్ద యే. 914 

గోతం నామ చ బధ్నియాత్య్వూజావాక్యం సభాసదాం 

నాయకస్య చ యన్నామ గర్భనిర్షిష్టలమణమ్. 215 

వాంఛాక లాపః (వథమః కలావిధిరనంతరః 

వాంభాశూన్యా న దృళ్యంతే వ్యవహారాః కదాచన. 916 

వాంఛాకలాపస్తు క వేర ఖీష్టార్థ | పకాశనం 

స్వాభి ధేయగత త్వేన తద్ద్విధా పరిపఠ్యతే. 217 

B (61) 
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స్వగతం తు స్వగో|త్రాది స్వస్య కీర్రివకాశనం 
అభి ధెయగతం త_త్తత్మావ్యనామ్నా [పకాళనమ్. 218 

తన్నామ నాట కాద్యంతర్షద్భి తార్థోవసూచకం 

యదా హి రామాభ్యుదయం నామ నాటక మిత్యతః, 219 

వాచ్య వాచకసంబంధో నాట్య విద్భిర్విభావ్య లే 

కీర్తిః ఫలం తయా న్వర్షస్థితిరత | పయోజనమ్. 220 

ఇట్లున్న రంగవిధానమునకు సభాసదులకు సంబంధాది | పసిద్దిసంపాదన 

మునక గో| తనామములను నిబంధింప వలెను. నభాసదుల పూజా వాక్యము 

కూర్చవలెను. నాయకుని నామము నిబంధింప పలెను. ఇది యంతయు గర్భ 

నిరిష్ట లతణముగా నుండదగును. నామగో తాదికము స్పష్టముగ నిర్గివ్రమగుట 

కార వాక్య మధ్యమున గర్భిత మై భాసించు నట్లుండవలెను. మొదట వాంఛా 

కలాపము అనంతరము కలావిధి యావశ్యకము. ఎప్పుడేని వ్యవవోరములు 

వాం ఛాళూన్యములుగా నుండవు. వాంభాకలావము, అభీష్టార'ప్రకాశనముగా 

కవి యఫిణయగతముగా అెండువిధముల నుండును. స్వాత్మ్శగత మయిన 

గో | ఆాదివి శేషకథనము తనకు కీ _ర్హి[పకాశన మగును. అభిధేయగతముగా నుండు 

నదియాయా కావ్యనామవి శే షముచే (పకాళింప చేయదగును. నాటకమునకు 

నిరూపించు పేరు నాటకాదులలో నంతర్గర్భితమయిన యర్గమును నూచించు 

నదిగ నుండుట యుక్తము. ““రామాభ్యుదయం నామ నాటకం” అని యనుట 

యీ విశేషమునకు నూచకము. ఇట్లు వాచ్యవాచకసంబంధమును నాట్యవిదులు 

విభావనము చేయుదురు. కీర్తి (పత్యత్వఫలము. స్వర్షస్థితి యదృష్ట మయిన 

[వయోజనము. 

యద్యవ్యంగాని భూయాంసి పూర్వరంగస్య నాట కే 

“నాంద్యంలే' శాబ్దబో ధార్థముక్తాన్యంగాని 'లేశతః. 291 

(పరో చనార్గో నాంద్యంతః |పత్యావోరాది కథ్యతే 

అథసాంద్యంత శబ్దోో౭ | త షప్వీతత్పురుపషో౭పి వా, 292 

ఇత్థం రంగం విధాయాదె నూ తధాే వినిర్ల తే 

తద్వన్నటః (పవిశ్యాన్యః సూ తధారనమాకృతిః. 229 

సూచ యెద్వన్తు »నీజం వా ముఖం పా(తమథాపి వా 
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నాటకమునందు పూర్యరంగమునకు సంబంధించిన యంగము లనేక 

ములు కలవు. నాటకముల యారంభమున నుండు “నాంద్యం ఈ” అను పదము 

నకు సంబంధించిన శాబ్బబోధకొజ్న క పూర్వరంగాంగములు లేళముగా నిచట 
నిరూపితము లయినవి. ఇచటి నాంద్యంత పదము (పరోచనార్భమై యుపా త్త 

మయినది. పూర్వఠంగాంగములలో | పత్యాహారము మొదటిది కదా! ఆ 
(పత్యాహారము మొదలుగా నీ నాందిచివరి వరకు (పత్యావోరాది నాద్యంతము 

అను నర్థము నిచట [గహింపవలెను. అథవా; నాంద్యంతపదము షష్టీ 

తత్పురుష సమాసరూపముగా [గహించిన “నాంద్యాః అంతే” నాంది 

యొక్క అంతభాగము ఆను నర్థము లభించును. ఇట్లు నాడ్యంతళచ్దార్గ 

బోధ ద్వివిధముగా పరి గావ్యాము. ఇశై పూర్వరంగ మాచరించి సూ|త్రధా 
రుడు మొదట ని[ష్క-మింవగా స్నూతధారునివలె వేరొక నటుడు నూ|తధార 
సమాకారుడు రంగము |వవేశించి నాటకీయవస్తువును నూచింపవలెను. (పథాన 
ఫలమునకు మూలభూతమగు కథాలీజము నేని నూచింప వలెను. [పథమాంక' 

మున నిరూపితము కానున్న వస్తుపారంభమునేని సూచింప వలెను. రంగమున 
[వవేశించి |పయోగమొనరింపజోవు పా(త్రమునేని సూచింప వలెను! నూత 

ధఛారసమాకృతి యగు 'రెండవసూ| తధారుడు తన వచనవిధానమున సంభావణ 

[క్రమమున వన్తువీజముఖపా[ తనూచన మొనరించుట యావళ్యకము. సూ తధార 

ద్వయకార్యవిశేష మీ విధమున నున్నది. ఇది నాటకారంభకార్యము. 

వస్తు స్వరూపము 

అత వస్తుస్వరూపం తు [పథమం సమ్యుగుచ్యతే. 224 

పన్తుత త్భ్యా త్పబంధస్య శరీరం కవికల్పితం 

ఇతివృత్తం తదేవాహు: నొట్యాభినయకోవిదాః. ౨95 

చరితం నాయకాదినామితివృ _త్తమితి స్మృతం 

|వపయోజనవశా త్తత్తు వ్వర్తమానమపి క్వచిత్. 22 

వృ_త్తవత్యల్స్యమితి యదితివృ_త్తం తదుచ్య తే 

గోపుచవద్విధాతవ్యం కావ్యాది కవిభిః సదా. 227 

పశ్చాద్భా గే ప్రబంధస్య కర్తవ్యా స్తే రసాదయః 

ఇతివృతాభిధం వన్తు యళ్య్మా-వ్యే తద్ద్విధా భవేత్, వలిధి 
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ఆధికారిక మేకం తు [పొ సంగికమథావరం 

త|తాధికారికం ముఖ్యమంగం [పాసంగికం విదుః. 92299 

వృత్తాంతో నాయకాదీనామ। త స్యాదాధికారికః 

ఉపనాయకవృత్తాంతః [పొసంగిక ఉదావ్చూతః. 280 

నాయికానాయకాదీనాం వృతాంతో యస్త్రివగ్గ థార్ 

కావ్యవ్యాపి స ఏవై ష ఆధికారిక ఉచ్య తే. 291 

(పన్తుత మిచట వస్తురూపము విశదముగా నిరూపితము కావలసి 

యున్నది. వస్తువు పబంధమునకు కవికల్పితమయిన శరీరము. నాట్యాభినయ 

కోవిదు లీ వస్తువునె యితివృ_త్త మందురు. నాయకాదుల చరితము నితివృ_త్త 

మనిరి. ఒకొక్క స్థలము నందలి (పయోజనవళమున వ రమానవస్తువును 

అతీతవస్తువుగా నిర్మితమగుట కలదు. కావున నదియు ఇతివృత్త మనియె వ్యవ 

వ్యాతమగును. వర్తమానము నతితముగ నిరూపిత మగుననుట. కవు లెల్లప్పు 

డును కావ్యాదికమును గోపుచ్చసమాకారముగ నిర్మింపవలెను. "పెద్దవి చిన్నవి 

యన్నియు సమముగా భాసించునట్లు, అచ్చటివేని యిచ్చటివేని యిచ్చటివేని 

సుక్లిప్ట్లములె యుండునట్లు, అన్నియు సమాకృతిశోభానుందరములె 'యేకా 

(శ్రయరమ్యుములుగా నుండునట్లు కూర్చవలెను. రసాదు లన్నియు (పబంధపళ్ళా 

ద్భ్యాగమున నాయోజనీయము లగును. 

కావ్యమున నితివృ_త్తమను పేరుగల వస్తువు రెండువిధముల నుండును. 

ఒకటి యాధికారికము, రెండవది (పాసంగికము. ఆధికారికము ముఖ్యము, 

(పాసంగిక మంగము. నాయకాదుల వృత్తాంత మిచట నాధికారికమని, యుప 

నాయక వృత్తాంతము [పొసంగికమని సముదావ్భాత మయినది. ధర్మార్ల కాము 

భాజనమయిన నాయికానాయకాదుల వృత్తాంతము కావ్యవ్యాపిగా నుండు నేని 

యాాధికారిక మందురు. ఈ (పసంగమున నిక (పాసంగిక వస్తు స్వరూప మావ 

శ్యక ము. 

యళశ్చొపనాయకాదీనాం వృత్తాంతో నాయకార్థకృత్ 

స నాంతరీయకశ్చార్దః (పాసంగిక ఉదావాతః. 282 

ఆజన్మనో౭ భి షేకాంతం రామసై కవాథికారికం 

(పొనంగికంతు సు| గీవవిథీ షణవి చేష్టి తమ. బి98 
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(పాసంగికాభిధం వస్తు నాటశే భవతి |తీధా 
పతాకా |పకరీ యు క్ర పతాకాస్థానక [కమాత్. బి బ్రత్తీ 

సోనుబంధం పతాకాఖ్యం [పకరీ చ [ప దేళభాక్ 

ఉపనాయకవృతాంతో నాయకస్య ఫలాక్టినః. 285 

సాధకో లభ్యతే స్వాన్హై సా పతాకేతి కథ్యతే 

నాయకస్య కామ భ్యే తత్సమానస్య యా కథా. 286 

ఆ ఫలోదయపర్యంతా సా పతాశేతి కథ్య లె 

పతాకా మ దరాజస్య శల్యన్య చరితం యథా. వీవ్ర'/ 

ఫలం (పకల్ప్యతే యస్యాః పరార్ధామైవ కేవలం 

అనుబంధవిహీనాం తాం (పకరీమితి నిర్ది శేత్. 288 

యేన కేనాప్యనల్బేన "హాతునా పూర్వముద్గతం 

పశ్శాన్న దృళ్యతె యత్తు తద్వస్తు (పకరీ భవేత్. 299 

|వకరీ కులవత్యం కే జటాయోళ్ళరితం యథా 

యథా పతాకా కస్యాపి శోభాకృ చ్చిహ్నారూపతః. 240 

స్వస్యోపనాయకాదినాం వృత్తాంత _న్గద్వదుచ్య తే 

శోభాయె వేదికాదీనాం యథాపుష్వూతతాదయః. 241 

తథా[త వర్ణ నాదిస్తు (పబంఛె (పక రేర్భ వేత్ 

(పాసంగికస్వరూపకథనముననే [పస _క్షములగు పతాకా (పకారీ స్వరూప 

ములు నిరూపితములు కావలెను. అవి యన్నియు నిందున్నవి. ఉపనాయ 

కాదుల వృత్తాంతము |[పానంగికము. ఆధికారికవస్తువునం దిది నాంతరీయకము గా 

నపరివోర్యముగనుండును. నాయకుని [ప్రయోజన సంపాదనమున సవోయకారిగ 

నుండును. [పధానకథాాపసంగమున సిద్ద ముగుటచే నిది (పాసంగికము. (శ్రీ 

తామాయణ| గంథమునందు (శ్రీ రాముని చరితము పుట్టినది. మొదలుగా నభిషేక 

పర్యంత మాధికారికవృత్తాంత మని గు_ర్జించునచి. రామాయణమునందే ను|గీవ 

వృత్తాంతము విభీషణుని విశిష్టచేష్టితము [పాసంగికవృత్తాంత మగును. 

(పాసంగిక మను పేరు గల వస్తువు నాటకమున మూడు' విధములుగ 

నుండును_పతాక,, (కరి, పళాకాస్థానకము నని. వీనిలో పతాకావన్తువు సాను 

బంధము. కొంతగా _ నితరవస్తువుతో ననుబంధము కలిగి యుండును, 
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[(పకరీవస్తు వొక [ప్రదేశమున మా[తము సంబంధముకలిగి యుండును. అది 
యితరములతో ననుబంధించి యుండదు. [వధానఫలార్థి యయిన నాయకునకు 
సంబంధించిన యువనాయకుని వృత్తాంతము సాధకమగుచు స్వార్ధమును గూడ 
సిద్ద మొసరించుకొనును, ఇసి ను|గీ వాదివృ తాంతము సతాకావృత్రాంతము 
పేరుతో వ్యవవ్యాత మగుచున్నది. నాయకునకు సంబంధించిన కథావాగమున 
తత్సమానుని కథ ఫలోదయపర్యంతము [వనరించి యుండునది యగునేని పతాకా 
వృత్రాంతమగును. మృదదేశపభు వయిన శల్యుని చరితము పతాకావృత్తాంత 
మని గు_ర్తించునది. ఇది భారతక థాసంబద్దము. 

(పకరీవృత్తాంత స్వరూప మీ విధముగా నుండును. పతాకావృత్తాం 
తమునకు నంబంధిం చిన ఫలము కేవలము పదార్థమున కె యగును. అనుబంధముతో 
నుండదు. ఇట్టి దానిని [పకరి యందుకు. ఏబేని (పబలకారణమున మొదట 
సముద్గత మయ్యు ననంతర మా వన్తుపు గోచరింపబేని (పకరీవస్తు వగును. రామ 

కథాసంబద్ద మంు.న నాటకమున కులపత్యంకము నందు జటాయుచరితము |పకరీ 
రూపము. ఎవని కేని నాయకునకు చివ్నారూపముగా నున్న పతాక శోభా 
సంపాదక మగును. అశై యుపనాయకాదుల వృత్తాంతము నాయకునకు శోభా 
సంపాదక మగును. పుష్పాకతాదులు వేదిక మొదలగు వానికి శోభాసంపాద 
కము లగుచున్నవి. అఆశ్హై (పబంధమున [పకరివృతాంతమునకు సంబంధించిన 
వర్ణనాదికము శోభానంపాదక మగును. ఇట్లాధికారిక _ |పాసంగిక _ పతాకా _ 
[పకరీవృత్తాంతస్వరూపము నిర్షిష్ట్ద మయినది, ఇక పతాకాస్థానకస్వరూపము 
నిర్రేశింవవలెను. 

పతాకాస్థానకము 

ఆగంతు కేన భావేన యదభివ్య క్తి కారణమ్. 242 

వన్తునో భావ్యవస్థస్య పతాకాస్థానకం తు తత్ 
తత్పతాకా[ పక ర్యారేః భావ్యవస్థన్య వన్తునః. 248 

నూచనోపాయ మేవావు; పతాకాస్థా నకం బుధాః 

అలీతానాగతే కార్యే క థ్యేతే య తవస్తునా. 244 

అ న్యాప దేశవ్యా జేన పతాకాస్థానక ౦త్తు తత్ 

యతారై చింతికే౭ న్యన్మిన్ తద్వదన్యః [ప్రవర్త రే, 245 

ఆగంతుకేన భావేన పళాకాస్థానకం తు తక్ 
తత్తుల్యసంవిధానం చ తథాతుల్యవి శేషణమ్. 246 
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ఇతి ద్విధా యదన్యోో క్తి దూపం తత్స థమం భవేత్ 

యత్సమాసోక్షిరూపం తు తత్స్యాత్తుల్యవి శేమణమ్. వ్య 

వస్తువిభాగ మున నాల్లవది యయిన పతాకాస్థానక మిచట నిర్షిళశ్యమాన 

మగుచున్నది. ఇచట నాలుగు పతాకా స్థానము లున్నవి. పతాకాస్థా నముల 

కితరులు నిగ్జేశించిన లక్షణము అనంతరము నిర్జిష్ట్రము లగును. భావ్యవస్థానుగత 

మయిన వస్తువు నాగంతుకభావమున సూచించుట-భావ్యర్థమున కఖివ్య క్రి కార 

ణము పతాకాస్థానము. పతాకా| పక ర్యాదిరూపమయిన భావ్యవస్థాపన్న మయిన 

వస్తువునకు సూచనోపాయము పతాకాస్థానక మనిరి. అన్యాప దేశవ్యాజమున 

(పకృత వస్తువుచే నతీతానాగతములగు కార్యములు సూచితము లగుచో పతాకా 

స్థానక మగును. అభిచింతితముగా నొక యర్థము నిరూపిత మగునప్పుడు దాని 

వలె నితరార్థ మాగంతుకభావమున (పవర్తించినచో నది పతాకాస్థానక మగును, 

ఇట్లు పతాకాస్థానక విషయమున నాలుగు భావములు నిర్షిష్టము అయినవి. అన్నిట 

నొక దానిచే వేరొకటి భాసించుట యున్నది. ఈ వతాకాస్థాన మన్నిటను 

తుల్యసంవిధానరూవముగను తుల్యవి శేణాత్మకముగను నుండును. ఈ రెండు 

విధానములలో మొదటిది అన్యో క్రిరూపముగను, తుల్యవిశే షణాత్మకమయిన 

రెండవది సమాసో కి రూపముగ నుండును. 

పశాకాస్థానకస్యా స్య చాతుర్విధ్యం [పజానశే 

“నవాసై వార్థసంప త్తిః గుణవృత్తుపచారతః 

పతాకాస్తానక మిదం [ప్రథమం పరికీ ర్హితమ్. 248 

వచః సాతిశీయం శి షం కావ్యబంధసమా శయం 
లాలు 

పతాకాస్థానకమిదం ద్వితీయం పరికీర్తితమ్. 249 

అర్థోవ'కేపణం యత లీనం సవినయం భవేత్ 

శ్రి ష్ట[పత్యు తరో పేతం తృతీయమిదమిష్యుతే. 250 
౧౬ అతి 

ద్వ్యర్హో వచనవిన్యాసః సుళ్లి పః కావ్య యోజితః 
@ యలు 

ఉపన్యాససుయు క్షం య _త్రచ్చతుర్ణముదాహృ తమ” 
ఆదిత(స్త్రితయం తుల్యసంవిధానాత్మకం భవేత్. బరి 

చతుర్థం తు భ వేత్తుల్యవి శే షణసమ న్వితం 

కొందరు పతాకాస్థానకమునకు చాతుర్విధ్య మంగీకరించిరి. గుణవృ 

త్త్యుపచారవశమున సవాసా- వేగముగా నర్థనంపత్తి యుండుట మొదటి పతాకా 
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స్థానకము. కావ్యబంధసమా శయ మయిన సాతిశయళ్లిషవచనము "రెండవపతాకా 

స్థానకము. లీనముగా నున్న యర్భోప కేవణము వినయో పేతముగ (పకాళిత 

మయినచో శివ పత్యు తరో పేతముగ నున్నచో తృతీయస్థానము. అర్ధద్వయము 
ల దు 0 ® 

నిరూపించువచనవిన్యాసమ కావ్య యోజితమై సుళ్లివ్హముగ నున్నచో నుపన్యాస 

యు _క్తముగ వవభానించుచో చతుర్ధపతాకాస్థానకము. ఈ నాల్షింటిలో మొదటి 

నుండి మూడు పతాకాస్థానములు తుల్య సంవిధానాత్మకము లని, నాల్లవది తుల్య 

విశేషణసమన్విత మని |గహింపవలెను. ఇందుచావారణాయోజనము కొంత 

కలదు. అది యిటు సంభావ్యము. 
య 

ఉద్దా మోత్కాలి కేత్యాది లతారత్నావలీగతమ్. 252 

యదుచ్యతే ద్వితీయే2౦ శే తళ్స్యాత్తుల్యవి శమణం 

యత్సిద్ది చితా యళ్కా-లే తత్కాలే తస్య సిద్దయే. 25లి 

విధియళే యదన్యోో క్రి నత్తుల్యం సంవిధానకం 

“అపి నామస గృహ్యతి శతి కాటిల్యచింతయా. 254 

“౫హీందోి” బతి సిద్ధా ర్లకో క్తి స్తు్యవిధానకం 

(శ్రీవార్ష రచిత రత్నా వలి ద్వితీయాంకములో ““ఉద్దా మోత్కలికాం'" 

అను పద్యమున తుల్యవి శషణాత్మకమయిన పతాకాస్థానక మున్నది. విశాఖదదత్త 

రచిత ము దారాక్షసమున “అపినామ న గృ్బృ్హ్యాత అను కాటిల్యచాణక్యుని 

చింతనానుసారమున “'గృ్భహీతః'' అను సిద్దా ర్థకునివచనము తుల్యసంవిధానక మున 

నున్నది. ఏ కాలమున 'నేకార్యసిద్దికె చింతనముండునో యా కాలమున నాకార్య 

సిడ్దికైయితరుని వచనము తగినట్లుగా విహిత మగు నేని యది తుల్యమగుసంధా 

నకమగును. ఇటిచటి ళజ్చార్ణము |గావ్యాము. ఆయారూవళ ములలోని యా యా 

(పకరణానుసారి విశష మీ విధముగ పరి|గావ్యాము. 

రత్నావలిలో వత్స రాజుద్యానమున వివారించుచు నవమాలికో పన్యాస 

మున నిట్లనును. 

ఉద్దా మోత్క-లికాం విపాండురరుచం (పారబ్దజృంభాం తణా 

డాయాసం శ్వసనోద్గమైరవిరలై రాతన్వతీమాత్మనః 

అదో్యోద్యానలతామిమాం సమదనాం నారీమివాన్యాం (ధువం 

పళ్యనో్క-పవిపాటలద్యుతి ముఖం దేవ్యాః కరిష్యామ్యవామ్, 
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ఉద్యానవనమున నవమాళలికానూధపీలతలకు ' (సథమముగా కుసు 

'మోద్గమమయినది. వత్సరాజు వాసవడ_త్తతో నుద్యానసంచారమున  విషంకు 
సుఖాభిలావమున పలికిన యీ పలుకులలో సాగరికాసందర్శనము సుఖనిమి త్త 

మను నాగామి భావ మున్నది. ఆధి రెండవయర్థమున భాసించును. ఇచటి వచన 

విన్యానము సుళ్లి న్హమె యన్యార్థాలింగితమై [ప్రసంగ |పతిపాదిత మయినటి, 

ఇందు లతాపతమున (పకృత భావ మిటు భావనీయము, ఈ యుజ్యానణత 

బాగుగా మొగ్గతొడగినది. తెల్లగా నున్నది. వికసించినది. గాలివలని కళతిక 

లచే నటునిటు నూగుచున్నది. ఇట్టి యీ అత మదనభావములు కల నారి వలె 

నున్నది. ఇందు నారీపకమున భావము నిట్లు |గహింపదగును. ఈమె యుత్క- 

లిక లధికములు. దేవాకాంతి పాండురము. ఆవలింత లారంభ మయినవి. 

నిట్టూర్పు లధికముగా (పసరించి యీమె నాయాన 'వెట్టుచున్నవి అని. ఇట్లన్య 
నారిని జూచిన విధమున జూచి వాసవదత్తాదేవీవదనము కోవవిపొటల మొన 

రింతునని రాజభాష. ఇందు సమన్వయము (పదర్శ్భిత మయినది. 

ము దారాతనములో చాణక్యుడు తానాచరించిన. [పయోగమున 

రాక్షసుడు పట్టుబడునా? యను సందేవామున “అపి నామ దురాళ్ళా రాక్షసో 

గృ హ్యుతో = దుళ్చింతకల రాతసుడు పట్టుబడుసా? అనీ వేలుకగా ననంతరమే 

సిద్దార్థకుని పచన సంఘటనమున నిశ్చయము నసూశీతమయినది.. ఆయంశమిట్లున్న టె: 

“అయం గృహీత్కోవహాంత గృహీతో దురాత్మా రాక్షస?” “భద్ర అభ కోరం 

గృహీతః'' “ఆర్యవం దేశః" మీసందేశము గృహీతే మనీ శీ సిద్దం ర్థకుడు పలుకుటలో 

రావతసగవాణనిశళృయార్థమును చాణక్యుడు గు _ర్రీంచేను. ఇదే “శుల్యవిధానకేము: 

యదాధికారికం వస్తు ద్విధ్రై వ పరికీ ర్తితమ్. ఆ లి55్ 

(పత్యెకం త _్రి)కం (కథో. భద్యతే కార్య యోగతఈ 

[పభ్యాతోత్వాద్యమిశ్రత్వ భేదా _స్త్రోవీధముచ్యతే. 5 256 

(వఖ్యాతమితి వాసాదిరు తా దజ్టర , కవికల్సితల - |. 

మిళం చ సంకరాదేవం నథధా వన్తుళళ్చితమ్, త 257 

తస్ఫాదపీవా వ_న్వ్వన్యడ్డిన్యమడో గ్ర భంయాతృకణ మం. 
అనంతళ్వాదక్రై కేపానూతో్య అాజా్యనుపారత।.. ౨౦౮౦? 258 - 

వస్తువిభాగ మెదిపకలో కొక . వెధకుగా నూరితమయినదో! ఇచట 

'వేళొకవిధముగా వస్తుసిజాగము - గూ _శ్రిళపవలసి యాక్నుది 'ఆధిళాకిళ వస్తువు 

B (62) 
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"రెండు విధముల నున్న పాసంగికవస్తువునను నీ మూడు కార్య యోగాను 

సారమున మరల మూడు విధములు |పఖ్యా తము_ఉత్సాద్యము_మి| కము నని. 

ఇతిహోసాది పసిద్దము (పఖ్యాతము. కవీకల్పిత ముత్చాద్యము. ఈ రెండిటి 

సంకరమున మి[ళము. కాగా మూడును మూడువిధములై మొత్తము నవ 

విధము లగును. ఇంతకన్నను వేరుగా వేరొక భేదము కలదు. దివ్యము-మ_ర్యము- 

ఉభయాత్మకము నని. ఇంక నిట్టి భేదముల ననంతముగా లజ్యానుసారమున 

నభ్యూహించునది. వాని నిట (ప్రస్తావించుట లేదు. 

అ| తాధికారిక న్యాపి తథా (వాసంగికాత్హునః 

వస్తునో భరతః |పావా ఫలం తస్య భిదా అపి. 259 

ఫలం | తీవర్గ _నచ్చుద్దమేకా నేకానుబంధి చ 

(తిభిర్వైాభ్యామ ఒథెకేన తెషామ న్యోన్యసంకగాత్. 260 

ఏవం ద్యాదశధా వస్తు ఫల భిద్యా (పకల్చితా 

భరతు డిచటి యాధికారికవస్తువునకు |పాసంగికవస్తువునకు ఫలమును 

ఖేదములను నిర్హయించెను. ఫల మనునది |త్రివర్గము. ధర్మార్థకామములు. ఈ 

(తివర్లము శుద్ధ్దముగా నుండును. ఏకానుబంధమున నుండును. అనేకానుబంధ 

మున నుండును. ధర్మార్థకామములు మూడును ఫలముగా నుండుట, శెండు 

పురుషోర్గము లె ఫలముగా నుండుట, ఒక ఫురుషార్థ మె ఫలముగా నుండుట 

యున్నది. వీని యన్యోన్యసాంకర్యమును ఫలముగా నుండును. ఇట్లన్ని రీతుల 

పరిశీలింపగా వస్తుఫల భేదములు ద్వాదశవిధము లగుచున్న వి, 

వీజమస్వేతివృ తాంశః | తివర్గ స్యేరితం బుధైః. 261 

ఫలం యదితివృ త్తస్య స త్రివర్గ ఇతీరితః 

ఉపథ్నిస్తం తు యత్స్వల్సం విస్తారం యాత్య నేకథా. 265 

పాతుర్యశత్సా ర|తివర్గస్య తద్బిజమితి కథ్యతే 

విస్తారో బహుధా తస్య నాయకాదివి భేదతః. 268 

స స్వామాత(|ోభయాయ త్తసంసిర్రేర్నాయకన్య తు 

త తదుత్భావారూపో౭_యం విస్తార ఇతి క థ్య తే. 264 

వీజము వం యథా స్కంధ శాఖా పుప్పాదిరూపతః 

బహుధా వి_స్ఫృతిం గచ్చేతృ లాయాం తే౭.వకల్ఫ శే. 265 
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తథా నాయకమి| తాది రూపో౬౦ తే ఫలవాన్ భవేత్ 

బీజం చ వేణీసంవో శే సత్పళూ ఇతి దర్శితమ్. 266 

ధర్మార్గకామాత్మక మయిన |త్రివర్గరూపఫలమునకు ఇతివృ త్రము 

నందలి యొక యంశము వీజరూప మని బుధు లనిరి. ఇతివృ_త్తమునకు |త్రివర్గ్షము 

ఫలము. మొదట స్వల్పముగా నుపకి_ప్హమె యనంతర మనేకధా వి_స్తరము 

పొందునది (తివర్గమునకు హాతువుగా నుండునది బవీజమగును. నాయకాదుల 

విభేదానుసారమున వీజమునకు బహుధా విస్తారము కలుగును. నాయకుడు 

స్వాయ శ్తసంసిద్ది-అమా త్యాయ _త్తసంసిద్ది-ఉభయాయ _త్తసంసిద్ది యని త్రివిధముగా 

నుండును గావున నా వీజాంశము త తదుత్సాపారూపనముగా నుండుటయె విస్తా 

రమని యనిరి. వృతమునకు సంబంధించిన కీజము భూమిలో పాదుకొల్సిన 

యనంతరము స్కంధముగా శాఖలుగా పుమూదిరూపముగా బహుధా విస్ఫృతి 

పొందును. తుదకు ఫలమగుటకు పర్యా ప్రమగును. అశ్ల నాయకమి తాదిరూప 

మున నున్న వీజాంశము ఫలసహిత మగును. భట్టనారాయణ రచిత వేణీ 

సంవోరమునందు “సత్స ణా మధురగిరఃణి యను శ్లోకమున బీజము నిదర్శిత 

మయినది, ఆ శ్లోక మిట్లున్న ది. 

సత్ప్సణా మధురగిరః [పసాధితాశాః మదోద్దతారంభాః 

నిపతంతి ధా ర్హరాష్ట్రా)ః కాలవశాన్మేడినీపృ షే. 
= A) అ 

వేణీసంవారములో  (పస్తావనాపనక్రిలో బుతువర్ణనముగా నిది 

యున్న ది. ధాం రాష్ట్రము లనదగిన వాంసవి శేషములు మంచి పక్షములు మధుర 

స్వనములు కలవె దిశల నలంకరించి యుద్దత సమారంభములు కలవై కాల| పభావ 

మున భూమివై (పసరించుచున్నవి. ఇట్లు |పకృ్ళశతార్థ మవభాసించుచుండగా 

నాటకీ యార్థ మీ విధమున నవభాసించుచున్న ది. ధృతరాష్ట్రుని యాత్మజులయిన 

దుర్యోధనాదులు సత్సత మున నమధురవాక్కు_లతోనున్నారు. |పక్ళష్ణముగా దిశల 

నన్నిటి నాధిసహితములుగ నొనర్చినారు. మదోద్దతితో నున్నారు. కాలవశమున 
భూమిపై పడిపోవుచున్నారు అని. 

ఫలే (పధాసనే విచ్చిన్నే వీజసావాంత రై 1 ఫలలై 

తస్యావిచ్చేదకో హేతుః బిందురిళ్యాహా కోనాలః, 267 

విందుర్మానవివ త్రిభ్యాం ద్విరూపః కథ్యతే బుధైః 

(కో థేన మానజో విందుః శోకేన స్యాద్విప త్రిజః, 268 
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లాజాగ్భవోన లేత్యాది వి_దోః సామాన్యలక్షణం(?) 

కృష్టా యేనేతి పొంచాలీ వ్యాహృూతా 'గౌరితి |కుధా. 269 

శ్లో కేన దౌపదీకేశాంబరాకర్ష ణపాతకిన్ 

ఇతి బిందోర్డి వ్రరూపత్వమన్య[ తో హ్యూమిదం యథా. 270 

[పథానఫలము వీజమునకు సంబంధించిన యచవాంతర ఫలములలే 

విచ్చిన్న పాయము కాగా తదవిక్చేదకమగు హేతువు బిందురూపముగ నుండు 

ననికోవాలు డనెను. మానము, విప త్తి యను వానిచే బిందువు ద్విరూపము. మాన 

జన్యమగు బిందువు |కోధహేతుకము. విపత్తీ జన్యమగు బిందువు శోక హేతు 

కము. వేణీసంహోరము నందలి లాజూగృహాన లత్యాదికములో విందువునకు సంబం 

ధించిన మానవిపత్తి జన్యము లగు బిందురూపములు కలవు. వేణీనాటకము నందే 

“కృష్ణా యేన “గారితివ్యాహృతా” *' చౌవదీకేశాంబరాక ర్రణపాతకిన్ '' 

అను స్థలములందు మానరూపత శొకరూపత యున్నది. ఇట్టు బిందువు ద్విరూ 

ముగా నుండుట నభ్యూహించునది. 

లాణాగ ్ రవోనలవిషూన్న సభా (వపా క 

మానేమ విత్తనిచయేషు చ నః _పవాత్య 

ఆకృష్ట పాండవవధూ పరిధాన కేశాః 

స్వస్థా భవంతి మయి జీవతి ధార్తరాష్ట్రా)ః. 

ఈ శ్లోకభావము వష్టాధి కారములో కామస్వడూపవిచార సమయమున 

నిరూపిత మయినది. కౌారవనాశాత్యక నులయున వీజార్థము 'డెళ్యారంభమున 

విచ్చిన్న కల్పము కాగా తదవిచ్చిన్న కానుసంధానమున కె యిందు మానవిప త్తి 

జన్య మయిన బిందువు విశద మయినది. వేణీతృతీయాంకమున_ 

కృష్ణా యేన శిరోరుపూ నృపశు శా పావచాలరాజాత్రిజా 

యనాస్యాః పరిధానమప్యపవ్మాతం రాజ్ఞాం గురుణాం పురః 

యసోోరఃస్థలళో ణితాసవ మవాం పాతుం [వతిజ్ఞాతవాన్ 

సో౭2 యం మద్భుజపంజ గే నిపతితః సంరత్యుతాం "కెరవః. 

అని యున్నది. ఫీముడు దుశ్శాసనుని బట్టి యిది పలుకును. నరపళు 

వీత్రడు పాంచాలరాజాత్శజ జుట్టు పట్టినాడు. రాజులెదుట గురువుల సమతమున 

'కట్టుబట్ట వారించినాడు. నేను వీని వజోర కము |తావుదునని |పతిజ్ఞ చేసితిని. 
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వీడు నా చేజిక్కినాడు. రతించికొనుడు.'' అని పలుకుటలో మానజవబిందు 

వున్నది. “ఓరీ దురాత్మా! | చౌపదీ కేశాంబ రాకర్ష ణపాతకీ! ధా_ర్తరాష్టై9పసద! 

ము[దపశు! ఎచటికి బోయెదవు?” అనుటలో మానబిందు వున్నది. ఇ స్టే బిందువు 

రూపద్యయమున నుండుట నన్యస్థలములందు నభ్య్యూహించునది. 

అర పకృతులు 
థ 

వీజం విందు! పతాకా చ [పకరీ కార్య మేవ చ 

అర్ధ |పకృతయః పంచ కథా భేదస్య చాశ్రవః 271 

ఏళే కథాశరీరస్య "హేతవః పరికీ ర్తితాః 

సాథనళ్వాద్ది వీజస్య [పథమం తదుపథి పెత్. 272 

సాధ్యత్వా దేవ కార్యస్య సర్వాంతే తత్పయోజయేత్ 

అవిచ్చేదాయ రచయేద్చిందుం మధ్యే తయోరపి. 278 

తత తత యథాయోగం పళాకా పకరీఃన్య సేత్ 

వీజము--బిందువు-పతాక-| పకరి - కార్య మను నయిదు కథా భేద 

హాతువ్రలగు నర్జ (ప్రకృతులు. ఇవి కథాళరీరమునకు హపౌతువులుగా పరికీ ర్తితము 

లయినవి. వీజము సాధనము కావున మొదటగా ని ర్రేశింపవతెను. కార్యము-- 

ఫలము సాధ్యము కావున సర్వాంతమున దాని నిరూపింపవలెను, వీజఫలముల 

యవిచ్చేదమున'కె. బిందువును మధ్యలో కూర్చ వలెను. పతాకాంశమును (పకరీ 

విధానమును యథాయోగముగా నా యా నలము లందు కూర్చదగును. 

ఉకా వ్యార్గ[పకృతయ.ః తత్పవృ త్తిళ్చ దర్శిళా. 274 

యశా హి విశ్వామి తస్య (పోళ్ళాహోప చితః స్వతః 

రామాడ ్రత్సావారూపో౭ర్లో వీజమిత్యభిధీయ తె, 975 

యద్ద్వితీయే తృతీయే౬ం'ే జాత్యాద్య చ్చే దకాళణం 

అనుయాయీా భ వేద్చిందుశ్చతు ర్ధాంకావధిః క్వచిత్. 2"/6 

యథాహి వీరచరికే చతున్రేఒంకే విలోక్యశే 
విష్కం భీ మాల్యవద్వాక్యే వో వత్స ఇత్ఫ్యుదీరితే. 277 

సుగ్లీవా దేర్య ఉత్సాహో రామాద్యుత్సావాసాహ్యూకృత్ 

సానుబంధః ఫలపాన్తేః సా పళాశేతి కథ్యశే. 278 

యథా జటాయోర్వ్యృుత్తాంతః సీతాపవారణో కృతః 
పానూమతో వా [పకరీ యణ సాగరలంఘనే. 2౧9 
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తాళాజ్ఞామధిమౌలీతి వాక్య కార్యం విలోక్య తే 

అర్ధ | పకృతులు నిరూపితము లయినవి. తత్చవృ _త్తియు (పదర్శిత 

మయినది. ఉదాహరణములందు వీని సమన్వయ మేతితము. ఒక సు|పసిద్ద 

(గంథమున సమన్వయము పదర్శించినచో నంపా _ప్పవివేకా లోకులు భావుకులు 

సర్వత సమన్వయము దర్శింపగలరు. ( క్రీ వాల్మీకి రామాయణమవోే (వబంధము 

కవితాసామ గీసర్వస్వాలో చనమునకుపజీవ్య| గంథము. భవభూతిరచిత మవోవీర చరి 

తము మురారికవి యనర్గ రాఘవము మొదలగు రామకథా| శయ రూపక ములలో" 

నీ సంగలి (పదర్శనము సవాదయరో చకము. రామకథా[కమభావనామతుల కిది 

(పీత్మిపదము. 

(శ్రీరామునకు స్వభావసహజముగా నుత్సాహూ మున్నది. అది విశ్వా 

మి|తుని |పోత్సాహమున నుపచిత మయినది. అట్టి రా మాత్స్ళాహరూపార్ణ ము 

వీజమనదగి యున్నది. ద్వితీయాంకమున తృతీయాంకమున జాత్యాద్యచ్చేద కారణ 

ముగా బిందు వనుయాయిగా నున్నది. కొన్నిటిలో చతుర్ధాంకావధికముగా బిందు 

వుండును. వీరచరితము చతుర్థాంకమున బిందువుగోచరించుచున్నది. చతుర్ధాం 

క మునవిష్క_ంభమునందుమాల్య వంతుడు “వో!వత్స!యనిపలుకగా సు గీ వాదుల 

కుదయించినయుత్సాహూము రామాదులయుత్చాహమున కుసహాయకారిగానున్నది. 

సుగీవోత్స్చాహము సానుబంధముగా ఫల|పా_ప్తికనుకూలముగా నున్నందున 

పతాకావస్తువనదగి యున్నది. సీతాపహరణవృత్తాంతమున నిరూపిత మయిన 

జటాయు వృత్తాంతము గాని, సాగరలుఘనసమయమున నిరూపిత మయిన 

వానూమంతుని వృత్తాంతముగాని (పకరీ వృత్తాంత మగును. “తాతాజ్ఞామధి 

మెలి" యనువాక్యమున కార్యము-ఫల మవభాసించుచున్న ది. తాతాజ్ఞ్యాళ్లోకము 

సమన్వయ మీ విధముగ నున్నది. 

తాతాజ్ఞామధిమౌళి మౌ క్తికమణిం కృత్యా మవోపో। తిణ; 

దంష్టా) విద్ధవి లాసప తక బరీద్భ ష్టా భృశం మేదినీ. 260 

'సేతుర్దతీణపశ్చిమౌ జలనిధీ సీమంతయన్నిర్మితః 

కల్పాంతం చ కృతం సమ_న్త మదళ గీవోపసర్శం జగత్ 

అత ధర్మార్ధనివ్పత్తిః ఫలత్వేన (పకల్పితా. 281 

తండి యయిన దశరథుని యాజ్ఞను శిరమున మౌ క్తికమణి నొనర్చి 

మవోవరావాదంష్ట 9 విలాసపు దువ్వెన యయిన మేదినిని చూచుట యయినది. 
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దతీణపళ్చిమ సము[దముల కవధీ నేర్పుణచు సేతుపు నిర్మిత మయినది. కలాం 

తము వలకు సర్వజగము దశకంఠబాధలేనిదిగా నొనర్వాబడినది. ఇట్టనుటలో 

ధర్మార్ధ నిష్పత్తి ఫలముగా నీరూపిత మయినవి. 

ఇట్లర్గ[ పక్ళతులకు (గంథములందు సమన్వయము సంభావించునది, 

అర్ధ పకృతుల యవస్థావిశేషములు వాని వీనిసంబంధమునగలుగు సంధులు ఆ యా 

సంధులకు సంబంధించిన యంగములు. వాని స్వరూపములు, సంధ్యంతరములు, 

సూచ్యాసూచ్యవన్తుస్వరూపము, రూపకభాబూమర్యాద లిందు సూచితములు 

గావలసి యున్నవి. 

అడ 

అవస్థలు 

అవస్థాః పంచ కార్యన్య [పారబ్దస్య ఫలార్థిభిః 

ఆరంథ యత్న ('పాప్వ్యాళా నియతా పి ఫలాగమాః. 282 

కార్యస్య నాయకాదీనాం వ్యాపారాపేతయా పునః 

పంచావస్థా భవంతీతి భరతాదిభిరుచ్య తే, 288 

జిత్సుక్యమా। తబంధస్తు యద్బీజస్య నియుజ్యశే 

మవాతః ఫలయోగస్య న ఖల్వారంభ ఇమ్య తే. 284 

అపళ్యతః ఫలపా_ప్పిం యో వ్యావారః ఫలం (పతి 

పరం చాత్సుక్యగమనం స (పయత్నః [పకీ_ర్తితః. 285 

ఈష|[త్చా_క్తిశ్చ యా కాచిదర్ధస్య పరికల్ప్య తే 

సత్తామా। తేణ తం (పొవహుర్విధివ[ తా _ప్రినంభవమ్. ౨06 

నియుకా తు ఫల|పా_్తిః యదా హే్యవం పపశ్యతి 

నియతాం తు ఫలపా విం సగుణాం తాం వినిర్ది శేత్ . 287 

అభి పేతం సమ్మగం చ (పతిరూపం (కియాఫలం 

దృశ్యతే యన్నివృ_క్తేతి ఫలయోగస్స ఉచ్యతే. 288 

సర్వనె రవ హి కార్యన్య (పారబ్దన్య ఫలా ర్థిభిః 

యథాను[ కమళో ప్యాతాః పంచావస్థా భవంతి హి. 289 

ఫలార్జులు [పొరంభించిన కార్యమునకు పంచచావస్టలు కలవు--ఆరంథము- 

యత్నము-|పాప్వాళ-నియతా_ప్రి-ఫలాగమము నని వాని పేరులు. నాయకాదు 
లుద్దేశించిన కార్యమునకు వ్యాపారా పేవచే నయిదవస్ట లుండునని భరణాదులు 
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నిరూపించిరి. అంతట కోవాలాదులు భరళాదులు సూచించి రనుట స్వ గంథ 

పామాణ్యదోగతకము. ఆ పంచావస్థల స్వరూప మీ విధముగా నున్నది. 

[వధానఫలపిద్దికై నియు_క్త మయిన లీజమునకు సంబంధించిన విధ 
ముగా నౌత్సుక్యము మాత్రము నిబంధించుట ఆరంభ మను నవస్థ యగును. ఫల 

[(పొ_ప్తి గోచరింపక పోగా ఫలోర్టెళమున నున్న వ్యాపారము సమధికౌత్సుక్య 

ముతో గూడి యుండుట (పషయత్న మని (పకీర్తిత మయినది. [పాప్వ్యాశ యను 

నదియె (పా_వ్తిసంభవము. సత్తామా తముగా ఫలమునకు సంబంధించిన |పా_్తి 

యీవన్మాతముగా యు క్తవిధానమున నిరూపిత మగునెని యది (ప్రా_ప్తిసంభ 

నము, |పాప్హ్యాశ. నాల్గవది యయిన నియతా ప్తి యిట్లుండును. నియు క్త 

మగు ఫలపా్రీ సిద్దప్రాయముగ నున్నచో నంగసహితమై యవభాసించినచో నది 

నియత ఫల| ప్రా క్తీ-నియతమగు ఫలము యొక్క పా ప్తి నియతా_ప్రియని నిశ్రశింప 
నగును. ఫలాగమ మయిదవది, అది యిట్లుండును. అభి పేతమగు సమగ కియా 

ఫలము రూపరూపసముచితముగా నివృత్తమె సిద్దమై గోచకించినచేో నది ఫలా 

గమ మనదగును, ఫలార్గులు |పారంభిం చిన సర్వకార్యమునకు సంబంధించిన 

విధముగా ననుక్రమమున నీ పంచావస్థ్ర లుండును. ఏపీని స్వరూపసమన్వయమును 

మవోకవి [పబంధములలో సంభావించుట సముచితము. 

శకుంతలాయాః త లేణ పరి గాహ్యతమత్వతః 
ఆరంభో౭నంశయం త శేళ్యాదిదుష్యుంతభాపి తే. 290 

[పయత్నో మాధవేనై వ మాలశా్యః సంగమాశయా 

(పాళై_సపోభిరిత్యాది య_త్తత్కామందకీవచః. 291 

(పిత విధాతరీత్యాది (పాప్వ్యాళా మాల్యవద్వ చః 

సం దేవానిర్హ యో జాతః సాభిలావం భవేతి చ. వర 

దుమ్యంతభాషితం యత నియతా_ఏరియం వచః 

భీమన్య వేణీసంవో రే ఫలయోగో౭౬త దర్శితః. 298 

అవస్థాపంచకం హ్యాతరర్ధ | పకృతిభిస్సహా 

నిబంధనీ ముం కవిభిర్యశై వానోన్టిన్యమన్వితమ్. 294 

అభిజ్ఞాన శాకుంతలనాటకము నందలి |పథమాంకములో నా|క్రమమున 

శకుంతలను చూచినప్పుడు శకుంతల త్యత్రియునకు స్వీకరింప దగిన దగుటచే 
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“అసంశయం కుత పరి గవాకమా'' అను దుష్యంతభాపితము నందు ఆరంభావస్థ 

యున్నది. భవభూతి రచిత మయిన మాలతీమాధవమునందు, మాధవునితో 

మాలతికి సంగమము కలుగు కావుత యను నాశయమున కామందకిపలికిన “పాణి 

నృపోభిః” ఇత్యాది వచనమున (ప్రయత్న మను నవస్థానసమన్వయము దర్శింప 

వలెను. రామాభ్యుదయ నాటకమునందు పశ విధాతం'" అను మాల్యవంతుని 

వాక్యమున (పాప్యాశ యున్నది. శాకుంతలనాటకము నందు శకుంతలావృత్రాం 

తము శెలిసికొనిన దుష్యంతుడు ““భవ* హృదయ! సాభిలాషం సం|పతి సందేహ 

నిర్ణయో జాతః'* అని పలుకుటలో నియతా_ప్తి యున్నది. వేణీసంవారము నందు 

ఫీముని ఫలయోగము |పదర్శిత మయినది. కవు లీ యవస్థాపంచకము నర్థ పకృ 

తులతో జాటుగా నన్యోన్య మన్విత మగునట్టుగా నిబంధింప వలెను. అర్థ పకృ 

తులకు నవస్థావంచక మునకు యథాకమముగా యఖథాయాోాగ మనో్య్న్య సంబంధ 

మును బాగుగా సమీశించి నిరూపింప వలెను. 

సంధులు 

తదన్వయవశాదర్థ (పక ఎాతీనాం యథా[క ముం 

పై కస్య భవేత్సంధిర్నేక్తక ఇతి నిర్ణయ; 295 

అశార్థ[పకృతీనాం తదవస్థాపంచక స్య చ 

అన్య యో హ్య్యూపసంహార కమారంభ|కమా|శయః, 296 

పంచావస్థాస మేళార్థ | పకృతీనాం యథా కమం 

యథాసంఖ్యేన జాయంతే ముఖాద్య్యాః పంచసంధయః , 297 

అ_న్లరై కార్థసంబంధః సంధిరేకాన్వ'యే సతి 
అన్వితానాం కథాంశానాం పరమేతు (పయోజన. £98 

సంబంధః సంధిరిత్యుకో౭_వాంతరై క పయోజనః 

పకకార్యాన్వి తేమ్వ|త కథాం శేషు (వయోగతః, 999 

అవాంత-రె కకార్యస్య సంబంధః సంధిరివ్య తే 

ఆరంభాద్యవస్థల కర్ణ[పకృతులతో యథాకమముగా గలుగు నన్వయ 
వశమున నొక్కక్కం దాని కొకొక్క సంధి కలుగు నని నాటకళాన్త్ర విర్ణ 
యము. అర్థ పకృతుల క వస్థావం చకమునకు నుపసంహార కమా శయ మయిన 

యారంభ[ కమా శయ మయిన యన్వయము కలుగును. ఆరంభాది పంచావస్థా 

సమేతము లయిన యర్ధ |పక్ళతులకు ముఖ | పతిముఖాదిపం చసంధులు యథాసంఖ్య 

ముగ గలుగును. 

B (63) 
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వీజారంభనమన్యయమున ముఖసంధి. 

విందుయత్న సంబంధమున (పతిముఖసంధి, 

పతాకా పావ్వాశా సంబంధమున గర్భసంధి. 

(పకరీనియళతా ప్రి సంబంధమున విమర్శసంధి. 

౮ జ wmf , కార్యఫలాగమ సంబంధమున నిర్వహూణనంధి. 

పంచక పంచక సంబంధమున సంధిపంచక ముదయించును. సంధి 

యనగా [పఛాన పయోజనమున నన్విశము లయిన కథాంశములకు నేకాన్వయ 

మున్న నవాంత్మరె కార్ధసంబంధము సంధి యన దగును. (పయోగముల యను 

సారమున నేకకార్యాన్వితము లయిన కథాంశము లందును ఏకాన్వయ మున్నను 

మధ్యలో అవాంతార్థసంబంధముండుట సంధియని భావము. ముఖ్య పయో జన 

మున్న నవాంతర[పయోజన ముండుట సంధి. ఇట్లు సంబంధము సంధివ్యవ 

వోరము పొందును. అవాంత్మరై కకార్యసంబంధము సంది. ఇట్లిది పునరు క్ర పాయ 

మయినను దార్హ్యాపాదనము, 

ముఖం పతిముఖం గర్భః సావమర్శోపసంవ్చాతి:ః. 800 

ఏవడీళతో2యముద్దేశ క మో౬వస్టా కమో యథా 

నానార్ధరస హాతుస్తు బీజోత్చ త్తిర్ముఖం భవేత్. 801 

“అంపోో అఅంసోరాఓ త్రి” రళ్యావల్యాం ముఖం స్మృతం 

బీజోత్స త్తిర్న హతుః స్యాదసానాం ముఖనంధిభాక్ , 802 

తేషాం [తివర్గ సంబంధః [పాయో యస్మాన్న దృళ్యళే 

మైవం కామోపయోగ్యత కృంగారో దృశ్యతే రసః. 808 

అర్జోప యోగీ వీర స్యా చౌ దో౬పి స్యాత్క్వ్వచిత్క్వ్వ చిత్ 

రతూరూపేణ ధర్మార్థోపయో గీ కరుణో భవేత్. 804 

అద్భుతో౬పి మనః పీతి [ పదత్వాళ్కామసావ్యాకృత్ 

తె భయానక బీభత్సహోాస్యాః కావ్యేషు యోజిళాః. 805 

తత్త న్నేతృమనోవృ త్తివశా త్పాయ స్త్రివర్గగాః 

అతో రసానాం పాతుత్వం ముఖసం ధేర్భ వేదపి, వీరి 
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ముఖము |పతిముఖము గర్భము సావమర్శము ఉపసనంవాతి యనునవి 

యయిదు సంధులు. అవస్థా(క్రమ మున్న విధమున సంధుల యుద్దేశ| కమము వివ 

ఊత మయినది. ముఖసంధి యనునది నానార్ధరస హేతువు. వీజోత్స త్తిరూపము. 
నానావిధము లయిన |పయోజనములు కల రసములకు ముఖసంధి పాతువుగా 

నుండును గావున ఫలసిద్ద్యనుకూలమగు వీజమున కుత్చ త్తిస్థానముగా నుండు నని 

తాత్పర్యము. (శ్రీవార్ష రత్నావలిలో సాగరిక యుదయనుని వా _ర్తవిని *అంహో! 

ఈతడా రాజుదయనుడు. ఈతనికే నాన్న నన్నీ దలచెను” అని యనుటలో ముఖ 

ముపథతీ_వ్ర మయినది. 

ఇచట నీ యాశంకాసమాధానముల సంభావించుట సముచితము. ముఖ 

సంధి రసములకు హౌతువని వీజోత్స త్తిస్థానమని యనినట్టయినది. కాని వీజో 

త్స త్తి రసపాతువు ముఖసంధిభాజనము కాదు. నాటకములకు |త్రివర్గ్షము ఫల 

మనిరి, రసములకు |తివర్గ సంబంధము సామాన్యముగా నేమియు లేదు. ముఖ 

ఆగ అద ఆగ | సంధిలో ధర్మార్ధకామాత్మక (తీవర్ష బీజ సముత్న త్తి సముశితము కదా! 

ఇట్లు భావింప దగదు. (త్రివర్గసంబంధ మిందు నున్నది, రూపకము 

లందు కామోపయోగి శృంగారరసము గోచరించుచునే యున్నది. అర్జోపయోగి 

వీర మున్నది. అచ్చటచ్చట రౌద మర్గోవయోగిగ నుండును. రజారూపమున 

ధర్మార్గోపయోగి కరుణ రస ముండును. మనః పీతి పద మగుట చే నద్భుతమును 

కామసావ్యా మొనరించునదిగ నుండును. కావ్య యోజితము లగు భయానక బీభత్స 

హోస్యములును ఆ యా నాయకుల మనోవృ త్తివశమున సామాన్యముగా (తివర్ష 

గములె యగును. కావున ముఖసంధి రసములకు హేతుత్వము పొంది యుండుట 

సంగతమె యగును 

ముఖసంధి 

వీజారంభోదాపాతి ర్యా ముఖసం భేళ్చు సా భవేత్ 

అంగాని ద్వాదశై తస్య బీజారంభసమన్వయాత్ . 807 

ఉప డేపః పరికరః పరిన్యాసో పీలోభనం 

యు కి 8 పా్తిః సమాధానం విధానం పరిభావనా. 808 

ఉద్భేదః కరణం భేదః ఇత్యంగాని ముఖస్య తు 

వీజమున కారంభమునకు నిరూపించిన యుదాపహృాతి ముఖసంధికిని 

సంబంధించిన దగును.  వీజారంభసమన్యాయమున ముఖసంధికి సం[జెం డంగములు 
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కలవు. అవి యుప కజేపాదిభీదాంతములు ద్వాదశ. ఇవి ముఖసంధి యంగములని 

(గావ్యూము. వీని లతణసూ తవచనము లీ విధమున నున్నవి. 

వీజన్యా స ఉపకేపః తద్చాహుల్యం పరికియా. 809 

తన్నివ్ప త్తి! పరిన్యాసో గుణాఖ్యానం విలోభనం 

నంప్రధారణమర్థానాం యు కి రిత్యభిధియతే. 910 

వీజాగముః సమాధానం పొ్తిః కో2.పి సుఖాగమః 

పరిభా వో౬ద్భుతా వేశః విధానం సుఖదుఃఖకృత్ . 811 

కరణం (పకృతారంభ ఉద్భేదో గూఢ భేదనం 

భేదః పోత్సావానా౭ంగాని కధిశాని య థార్థతః, 812 

ఇచట నుపశేపాదిభేదాంతద్యాదశాంగముల లతణము లన్నవి. 

విస్తర మని లక్యుము। పదర్శింప లేదు. 

౧. ఉపచషేపము. వీజన్యాసము. ఫల పాతువగు వీజరూపార్థమును 

కూర్చుట. ఇది యారంభావస్థానుగతమై ఫలనిష్వాదక మగును ఇన్ష్తై యన్నిట 

సంభావ్యము. 

౨. పరి క్రియ. తద్భాహుల్యము. వీజార్థమును కొంతగా బపహుల 

మొనరించుట. బీజము సూచిత మయిన పిమ్మట తత్చుష్టిసంపాదనమున శై దాని 

దృఢ మొనరించుట పరి కియ. ఇదియ పరికరము, 

9. పరిన్యాసము. బాహుల్యరూపమయిన పరికరము పరిపక్యమగుట 

నిష్పన్న మగుట పరిళ్యాసము, తన్నీష్పు త్తి. 

౪. విలోభనము. గుణాఖ్యానము. ఫలనంబద్ద మయిన వస్తువునకు సంబం 

ధించిన గుణముల వర్ణనము విలొ భనము. పవడేని వస్తుగుణముల భావించి 

లుబ్బుడగును. ఫలాసక్తి కలిగించుట కె తద్దుణాఖ్యాన ముచితము. నాయకు 

డిష్ట్మ పాప్వాస క్తుడగుట విలోభనము. 
బావకీ 

మం యుక్తి, అర్థసం| పధారణము,. పాతలకు సంబంధించిన యభీ పార్థ 

ముల యవ ధారణము- సమర్గనము యు కియను నాటకీయ తత్త్వ మగును. 

౬. సమాధానము. వీజాగమము. వీజార్థమునకు సంబంధించిన యుపా 

దానము. యు క్తిద్వారమున బీజము వ్యవస్థాపనము చేయుట సమాధానము. 
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ల. పాపి, నుఖాగమము, ఫల పాప్త్యాశలో 'నేదేని సుఖా ప్తి 

(పొ_ప్తియను ముఖాంగ మగును. 

౭. పరిభావము. అద్భుతావేశము. ఆశ్చర్యభావనము. నాటకీయ [కియా 

విశేషములలో నాళ్ళర్యజనకసన్ని వేశముల భావించి యావేశము కలిగి యుండుట 

సరిభావము పరిభావనము నగును. 

౯. విధానము. సుఖదుఃఖకృత్. నాయకాదుల హృదయములలో 

సుఖము కాని దుఃఖముకాని కలుగుట. ఫల పొ_ప్రివిషయక మయిన యిచ్చ 

సుఖమో దుఃఖమో నాయకాదులలో సంచలితమై |పసారము పొందుట విధా 

నము. 

౧౦. కరణము. (పకృతారంభము. నొాటకకథానురూప మయిన (పకృత 

కార్యారంభము కరణము. దీనిచే భావ్యంకవి శేషమును నూచిత మగును. 

౧౧. ఉద్భేదము. గూఢభేదనము. ఇంతవలికు గూఢముగా నున్న 

వీజార్థము (పకట మగుట. గూ థార్జసముద్భేదనము. వీజార్గమునకు సంబంధించిన 

యాచ్చాదనము తొలగి పోవుట. 

౧౫౨. భేదము. [పోత్సావానము. నాటకీయవ్య క్రి వీజార్థ విషయమున 

|పోత్సావాము కలిగి యుండుట భేదము. 

త_త్తదర్థానుసారముగా నీ ద్వాదశాంగము లెట్లు నిరూపితము లయి 

నవి. ఇవి యన్నియు బీజారంభద్యోతకములు. సాజాత్తుగా గాని పారంపర్య 

మున గాని వీనిని నిబంధింప వలెను. వీనిలో నుప జే.ప-పరికర-పరిన్యాస-యు కి - 

ఉద్భేద-సమా ధానము అవశ్యముగా నుండదగిన వని కొందరి భావనము. 

వస్తు నేతృరసా దీనామానుగుణ్యేన యోాజయేత్ 

వివటీతో2.|త నాంగానాం [కమ ఇత్యెవ నిర్ణ యః. 818 

ఈ నిరూపితము లయిన యంగములలో గాని నిరూపితములు కానున్న 

యంగములలోగాని (క్రమము వివషితము కాదు. వన్తు నేతృ రసాదుల యాను 

గుణ్యమున నపేకితము లగు వానిని కూక్చవలెను. అన్నిటి కన్నియు నుపయు క్త 

ములు కావు. ఉపయోగించు వానిని గూర్పదగును, కొన్ని వస్తువుల విస్తరణ 

మునకు [క్రమానుసారమున నంగముల కూర్చు శోభసంపాదిళపదు. వీని నటు 
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నిటు కూర్చు వచ్చును. ఈ నిర్ణ యము చతుమ్షష్ట్రంగము లందును భావింపదగి 

నది, ముఖసంధ్యనంతరము [పతిముఖసంధి నీదూపిత మగును. 

(పతిముఖసంధి 

లూలమ్యుఇవో ద్భేద_స్తస్య (పతిముఖం భవేత్ 

దృశ్యాదృళ్యతయా వీజవ్య క్తి 8 |పతిముఖం భవేత్, . 814 

_పత్యంకోపనిబద్దానాం తత్తత్కార్యానుసారతః 

[పయోజనానాం నిష్ప శ్రిర్భృ శ్యత్వమివా కథ్యతే. 815 

బహూనాం తాదృగర్ధానామనిపష్ప త్తిరదృళ్యళా 

యశా సొగరికాయాం తు వత్సరాజస్య దర్శనాత్ . 816 

సమాగమేచ్చా లీజం తు దృశ్యాదృళ్యతయా స్థితం 

బిందు పయత్నానుగమాదంగాన్యస్య తయోదళ, 817 

విలాసః పరినర్బశ్చ విధూతం శమ నర్మణ 

నర్మద్యుతిః |పగమనం నిరోధః పర్యుపాసనమ్. 818 

పుష్పం వబ ముపన్యానో వ ర్రసంహార ఇత్యపి 

లమ్యాలత్యముగా వీజార్గమున కుద్చోధ ముండుట |పతిముఖసంధి 

యగును. వీజార్థాభఖివ్య క్తి దృశ్యాదృశ్యముగ నుండుట |పత్రిముఖరూపము, 

త_త్తత్కార్యానుసారముగా నా యా యంములలో నిరూపితము అయిన 

(పయోజనములకు నివ్వు తి యుండుట దృళ్యత్వమని, బహు పయోజనముల 

కనివ్ప త్తి యదృశ్యత్వమని |గహింపదగును. వా ర్థరత్నావలిలో వత్సరాజ దర్శ 

నమున సాగరికలో గలిగిన సమాగ మేచ్చావీజము దృశ్యాదృశ్యముగా నున్నది, 

అట్ట ఖీజము లజాాలత్యుముగ ను ద్భెదము కలదగుట |(పతిముఖసంధి యని 

భావము, ఈ సంధిలో బిందు-[పయత్నముల యనుగమము వలన [తయోదశాంగ 

ములు కలుగును. విలాసము-పరిసర్పము--నిధూతము-శమము-నర్మ-నర్మద్యుతి- 

[పగమనము-- నిరోధము-పర్యుపాసనమ. -పుషృము--వ జము--ఉపన్యాసము-వ శ్ 

సంహారము అను నివి |వతిముఖాంగములు. వీని లక్షణ మిట్లున్నది. 

రతిచెష్టా విలాసః స్యాద్దంపత్యోర్నవసంగ మే. 819 

పరిసర్పస్తు వీజస్య దృష్టనష్టానుసర్పుణం 

విధూతమరతిర్యూనోః సురతా[ పా _ప్రిసంభవా. 890 
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యూనో రరత్యుపళమః శవము ఇత్యుచ్య తే బుధైః 

పరిహాసవచో నర్మ ధృతి న్తజ్ఞా ద్యుతిర్భ వేతి. 821 

యుక్తో త్తరం |పగమనం నిరోధః స్యాన్నిరోధనం 

అనునీతిః పర్యుపా_స్తీః పుష్పం సాతిశళయం వచః, తీడి2 

(పత్యతనిష్టురం వజ ముపన్యాసః (పసాదనం 

వర్గ సంవోర ఇత్యుకో నానాజాత్రీయనసంగమః . 828 

ఇచట వీలాసాది వర్గ సంహో రాంత (పతి ముఖసంధ్యంగము లున్నవి, 

వాని స్వరూప మున్నది. 

1. విలాసము. రతిచేష్ట , దంపతులకు నవసంగమమున మండు రతిచేవ్ష. 

నాయికానాయకులకు పరసృరము రత్యర్థ మె యిచ్చ యుండుట. ఆ యిచ్చను 

వా రభివ్య కృ మొనరించుట విలాసమను ముఖసంధ్యంగము. ఈవిషయమున నాట్య 

'వేదాభినవభారతిలో నొకవిశేష మున్నది. రనబంధా పేకమున సంధిసంధ్యంగము 

లుండవలెను గాని కేవలశాస్తార్థస్థితిసంపాద నేచ్చతో నుండరాదు. రతిభోగార్డ 
సమీవా విలాస మనుట పుమర్గోపయోగి రనగత స్థాయిభావముల కన్నిటికి నువ 

లకణము. వీర|పధానకము లయిన రూపకములలో (వతిముఖము నందె యాస్థా 

బంధముగా నుక్సావాము వర్ణింప వలెను. నముచితవిషయము నందలి యీ 

హోత్మక మయిన చేష్ట విలానము. వీరముఖ్యములలో నిట్టి విలాసము వర్ణ నీయము. 

ఏ. పరిసర్పము. చదృష్టనష్టానునర్పణము. బీజమొకప్పుడు దృష్ష 
అల లు లు 

మగును. ఒకప్పుడు నష్టమగును. అట్టి వీజానుసర్పణము - అనుసరణము._అన్వేష 
లు లు 

ణము పరిసర్ప మగును, 

8, విధూతము. అరతి. నాయికానాయకులకు సంభోగము లభింప 

నందున గలుగు అనీవా విధూతము. బీజము నష్టపాయముగా భాసింవగా లక్ష్య 

మలవమ్యుముగ భావించి తదిచ్చ వీడనాడుట పిధూతము. 

4 శమము. (చేయసీ [పియుల కరత్యుపళమము శమమను నంగము. 

అరతి పోగా లత్యుము నం దిష్టభావము శమము. 

ర్, నర్మ. పరిహాసవచనము. పరివోస్మాక మయిన వచనము నర్శ 

సంజ్ఞ్ఞము. కథావ్య కుల ద్వారమున కోమలపరివాసవచనమును (ప్రసరింప జేయుట 
నర్మ. 
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6, నర్మద్యుతి. కథావ్య కుల ద్వారమున నొకింత చమత్కారముగ 

ధైర్య ముత్నాదింప "జేయుట నర్మద్యుతి. 

7. |వగమనము. యుక్తొత్తకము. యుక్తముగా ను_త్తర ముండుట 
పరస్పరము వాక్యసందర్భమున ను_త్తరో తరము మాటలు సాగుట, వాని ద్వాఠ 

మున రాగ|పసారము కలుగుట (పగమనము. ఇదియె పగయణ్ణ మనియు వ్యవ 

వాతము. 

6. నిరోధము. నిరోధనము. హితమునకు నిరోధనము కలుగుట. 

[పావ్యవస్తు |ప్రా కి లేకుండునట్లు నాయకాదుల కవరోధము కలిగించుట నిరో 

ధము. హితరోధో నిరోధన మ్మనియు దీనిలక్షణ మర్గసిద్దము. నిరోధము లేకున్న 

(చేమ ప్రసారము సుందరముగ నుండదు. 

9. పర్యుపా్త్రి. అనునీతి అనునయము. |బతిమలాడుట. |పా_ప్పవ్య 

మున నవరోధము కలుగగా తద్విమయమున ననునయము [పస్తుతరాగరితిని వృద్ది 

పొండించును ఈ యనునయము పర్యుపా స్త. పర్యుపాసనము. 

10. పుష్పము. సాతిశయవచనము. విశేషసహిత మయిన వాక్యము 

పుష్పము. విశిష్ట వాక్యములచే బీజోద్దాటన మొనరించుట పుష్పము. 

11. వ్యజము. (పత్యవతనిష్టురము. నాయకాదులనుద్దేశించి కథావ్య కు 

లలో నెవరేని (పత్యతముగా నిష్టుతవచనముల (పయోగింతు నేని, తీళ్స వచన 

ములు మర్మ భఖేదక వాక్యములు పబ. కుదు రేని వజ మగును. 

12. ఉపన్యాసము. 1పసాదనము. ఉపాయసహితముగా (పసాదనము 

కూర్చుట. ఉపాయయు క్రము హేతు పదర్శకవాక్య మువన్యాసము. 

18. వర్గ సంహారము. నానాజాతీయసంగమము. చాతుర్వరాగాపగ 
ea £9 

మనము. నాలుగువర్ణ ముల చారు నేకస్థలసంగతు లై కార్యసాధకు లగుట వర్ణ 

సంవోరము. 

ఈ పదమూడును [పముఖాంగములు. ముఖస౭ధిలో నిరూపితము 

"లయిన అవాంతరలీజ మవోలీజ | పయత్నముల కనుగతము లగునట్టుగా వీనిని 

నిబంధింప వలెను. _ వీనిలో పరినసర్పము - |పశమము - వజము _ ఉపన్యాసము- 

పుష్పము ఆను వానికి |పాధాన్యము కలదని, ఇతరములను యథా సంభ వముగా 

కూర్చదగునని యనిరి. వీనిలో [క్రమము వివశితము కాదు. వ్యు| త్మ మరీతియు 

రూపకములందు గోచరించుచున్నది. ఈ యంమిట నికూపిత మగును, 
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ఏతేషాం చ [కమో న స్యాత్ వ్యు తృమన్యాాసి దర్శనాత్ 

పౌర్వాపర్యం భ వేన్నర్మద్యుత్యంతే విధుతాదికే. 824 

విలాసాదేః |పధానత్వం నేతాదివశతో భవేత్ 

ఈ యంగములకు వ్వుత్య మము నున్నది. ఈ [కమమె యుండదు. 
ఏిధుతాడికము నర్మద్యుత్యంతమున పౌ ర్వాపర్యము నుండ దగును. అటుగలవి 

యిటు నుండును. విలాసాదులకు గొన్నిటికి (పధానత్వ మున్నది. అది నాయ 

కాదుల వశమున గలుగును. 

గర్భునంధి 

గర్భః స్యాద్బృష్టనష్టన్య వీజస్యా న్వే షణం ముహుః. 895 

వీజనె ్ఫృవాంతరాయా దెరస్య (పతిముఖాంత రే 

దృశ్యాదృశ్యతయా దృష్టనష్టస్యా స్వేషణం హి సః. 326 

వ్యపాయశలకా౬ఒనువృ ల్తేర్విచ్చేదస్యానువృ త్రితః 

పౌనఃపున్యం మువాురితి గర్భస్తాదృళ ఈరితః, 827 

స్యాద|తోత్సర్గతః |పొ_ప్తీః పతాకాయా వికల్పతః 

తథాప్యస్యా నివేళః స్యా త్చాప్యాశాయా నియోగతః. క్రీ2ర్రి 

(పాప్వాశాయామవస్థాయాం గర్భుసంధావివో థవా 

ఆపతాశే నివేశః స్యాద్భిందోర్బీజన్య వా క్వచిత్. శ్రీ29 

'సమన్వ యే౬ర్ధ పకృ ళేః |పాప్త్యాశాయా ఇతీరితః 

అభావస్తు పతాకాయా యథా మాలవికాదిషు. 880 

సద్భావో దృశ్యతే తస్యామాలతీమాధవాదిషు 

తస్మాత్స తాకా స్యాన్నేతి వికల్పం |పాహ కోవాలః $81 

గర్భసంఛేః [వసిద్దత్వా న్నో దావారణముచ్య కే 

తృతీయాం కే తు మాలళ్యా గర్భసంధిర్విలోక్య తే, 882 

శరీరం వామమిత్వాది క సేత్యంతం యదంతరా 

అంగాని ద్వాదశ తస్య గర్భసం ధేర్య థా కమమ్. 858 

అభూ తావారణంమార్లో రూపోదచావారణే [కమః 

సం|గవాశ్చానుమానం చ తోటకాధిబలే తథా. 984 

ఉ ద్వేగసం[థమా చేపా ఇత్యంగాని భవంతి తు 

B (64) 
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పూ ర్వాంకములలో దృష్టనవముగా నున్న వీజార్లము నన్వేపించుట 
ఈ 60 ర 

'గర్భసంధి యగును, దృష్టనష్టా న్వేషణము నీ విధముగా గు ర్రీంప వలెను. (పతి 

ముఖసంధిలో వీజమున కంతరాయము మొదలగు వాని వలన దృశ్యాదృశ్యమగు 

స్థితి యేర్చుడును. అదియే దృష్టనష్షస్లితి. అపాయశంకానువర్తనమున, విచ్చేద 
థి లు అటు —3 

శంకానువ_ర్లనమున పౌనః పున్యమున ముహుర్ముహుః దృష్టనప్టన్థితి కలుగు 

చుండును. అట్ట వీజా న్వేషణ రి గర్భాంక మున నుండును. ఈ గర్భాంకమున 

(పాప్యాశ సర్వసా మాన్య ముగా నుండును. పతాక వికల్పమున నుండును. 

అయినను [పాషప్వాశానియమానుసారమున పతాకానివేశ ముండును. (పొప్వా 

శారోప మయిన యవస్థ యుండగా పతాకారహిత మయిన యీ గర్భసంధిలో 

బీజమునకు గాని బిందువునకు గాని యొక్క చో నివేశ ముండును. అర్ధ పకృతి 

యయిన వతాక అవస్థారోప మయిన (పాప్వ్యాశ యను నీ శెండిటి సమన్వయ మున 

నీ గర్భసంధి యగుట యౌెచిత్య పొ_ప్రము. 

కాళిదాస మాలవికాగ్నిమి[తమున పతాక లేదు. మాలతీమాధవాదు 

లలో పతాక యున్నది. కావున “వతాక యుండును ఉండదు” అని కోవా 

లుడు వీకల్పము పలికెను. గర్భసంధి |[పసిద్దము కావున నుదావారణము నిరూ 

పించుట లేదు. మాలతీతృతీయాంకమున గర్భసంధి యున్నది. “శరిరం యూమం” 

మొదలుగా “క్వ సౌ” యను నంతవణకు మధ్యలో గర్భనంధి యున్నది. ఈ 

గర్భసంధి కంగములు వండైండు కలవు. వాని నిట్లు యథా[కమముగ గుర్తించు 

నది. అభూతావారణము - మార్గము - రూపము _ ఉదావారణము - | కమము- 

సంగవాము - అనుమానము - తోటకము - అధిబలము - ఉద్వేగము-సం భమము - 

ఆకేపము అనునవి ద్యాదశాంగములు, 

అభూ తాహారణం ఛద్భ్మ తదా త _త్వస్య కళ్హనమ్. వలల్ 

అభూ తాహారణం తత్సా్యాద్య్వాక్యం ఆయత్కపటా[ శయం: 

తత్వార్థకీ రనం మార్గో రూపం సందేహకృద్వచః. లికికీ 

ద్వి తార్థసమవాయే తు వితర్కో. రూవముచ్యశే 

యత్తు సాకిశయం వాక్యం తదుదాహరణం భవేత్. 887 

(కమః సంచింతి తార్జాప్తి ర్భావజ్ఞానమథాపశే 

సంగవాః సాొమదానో క్తి రథూ్య హో లింగతో2_ నుమా. 898 
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శేషయా ఒన్యాతిసంధానం వదంత్యధిబలం బువాః 

సంరంభయు _కృం వచనం య త్తతోటకముచ్యతె. - శిలల 

ఉ ద్వేగో ఒరికృతా క్సీతిః శంకా తాసొ చ సం భమః 

గర్భటీజసముగశ్టేపాదా తప ఇతి కీ ర్తితః. "840 

గర్భసం భేఠిహాంగానాం [క మో౬ పి న వివఊితః 

అభూతాహారణాది గర్భసంధ్యంగముల లవణ ముద్దేశానుసారముగా 

నిచట నిరూపితము. 
[| 

1. అభూతాహరణము. ఛద్మ - కపట మున్న నభూతాహరణ 

ముండును. కపట(ప్రయోగద్వారమున (పా _ప్ప్యనుకూలత కల్పించుట. ఛద్మ 

(పయోగమున త_త్త్వక శ్థనము-[పశంస యు
ండును, కపటా[శయ మయిన వాక్య 

మభూతాహరణ మను గర్భుసంధ్యంగ మగును. 
| 

ఏ. నూరము. తత్వార్ల కీ రనము. నిశ్చిత మయిన త తము అర్థ[పొ కి 

గ —ంధుగధై ౨ జ వాజ్ @ అవి 

రూప మయిన త త్వము నిరూపించుట మౌార్షము., 
నాం! 

౧ 

$. రూపము. _ సందేహకృద్వచనము. (పా _స్తిపతీవా సమయమున 

సంబేవహాము కలిగించు నాయకాచుల వచనము, తర్కవితర్యమయ వాక్యముల 

[ప్రయోగము రూపము. ఇష్టపొ ప్తి కలుగు నని తలచు నపుడు విఘ్నాశంక 

నం'డేవాము కలిగించు వచనము రూపము. శిండుమూడు కలిసి యున్నప్పుడు, 

తత్సమవాయ మున విశర్మ ముండుట రూప మగునని భావము. 

4, ఉదాహారణము. సాతిశయ వాక్యము. అశిళశయముతో గూడిన 

వాక్యము, ఉత్కర్ష్ ఉన్నతితో గూడిన వాక్య ముదావాగణ మగును. 

ర్, [కమము, సం బింతిళార్జ (వా షీ, వస్తు పో ఏక చీంతన మొన 

థి అటో ఎతు — a 

రింపగా నటి చింతితారము యొక (పొ ప్రి [కమ మను గర్భసంధి యంగ 

ర @ 
అనాలి 

మగును. కొందరు భావజ్ఞాన మె [కమ మసి యనిరి. వేరొకరి ద్వారమున 

నాయశకాదుల భావజ్జ్ఞానము [కమ మగును, 
ణ్ 

6. సం|గహము. సామదానో_క్తి. నాయకాదుల కనుకూలముగా 

నాచరించు వారల్నకే సామదాన వచనములు పలుకుట సరి (గవాము. 

7. అభ్యూహము. కొన్ని హపాతువుల యాధారమున నాయకాదు 

లనుమాన మొనరించుట యభభ్యూవాము. 
| 
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8. అధిబలము. చేష్టాతిసంధానము., చేష్టావిశేషముచే నితరుల నతి 
సంధావ 'మొనరించుట యధిబలము. 

9. తోటకము. నంరంభయు క్రవచనము.  |క్రోధముతో కూడిన 
మాట తోటకము. ఈ సంరబ్దవచన మంత రాయభూతమై యనియత పా ప్తి 
పేతు వగుటయు నొకచో భేదహేతువై. _పాప్వ్యాశాన్విత మగుటయు గలదు. 

10. ఉద్వేగము. అఠిక్ళతభీతి. క్రతువుల యాచరణము వలన 
గలిగిన భీతి యుద్వేగము. 

11. సంభమము. శంకాతాసము లుండుట. కావ్యక్తు లలో నుద 
యించు శంక భయముల సంచారము సంభమ మగును, 

12. ఆ శవము, గర్భబీజసము త్రేపము, గర్భబీజముల యుద్భేదము, 
గర్భగత మయిన వీజార్థసము ద్భ్యేదము వీజార్థమును సవిశీషముగా [పకట మగున 
ట్లానరించుట యా కేవ మనునంగము. 

ఈ పం డెండును గర్భసంధి యొక్క ద్యాదశాంగ ములు. వీనిని 

పాప్యాశా(వదర్శకములుగా నిబంధింప వలెను. వీనిలో నభూతావారణ - 
మార్ష - తోటక - అధిబల - ఆ చేపములు (పధానములళు. ఇతరములను యథా 

సంభవముగా [పయోగించునది. గర్భసంధి గతము లయిన ఈ యంగములకును 

[కమము వివథజీతము కాదు. వ న్తుసాంద ర్యానుసారమున వీనిని కూర్చవచ్చును. 

అవమర్శసంధి 

[కో భేనావమృ శేద్య త వ్యననాద్వా విలోభనాత్. ల్ర్41 

గర్భనిర్భిన్న వీజార్గః సోఒవమర్శ ఇతి స్మృతః 
గర్భనిర్భిన్న బీజార్ధః నంబంధో వ్యననాదిజః. వీల 

విచారనిర్ణ యో యన్సు సో౭౬వమర్శ ఇతిస్మతః 

యథాహి వేణీసంవో-ే త్తే భీష్టైమవోర్డ వే, 849 

ఇత్యాది నై వ మష్మే౭౦ే సోఒవమర్శో విలోక్య తే 
త తాపవాదసం శూ విద్రవదవళ_క్తయః. 844 

ద్యుతిః [పనంగశ్ళలనం వ్యవసా యో నిరోధనం 
(పరోచనా విచలనమాదానం చ (తయోదశ. 845 

దోవ పఖ్యా౭-పవాద; స్యాత్ నంఫేటో రోవభఖావణమ్ 

వి|దవో నధబంధాదిర్ద )వో గురుతిరస్మృతిః. 246 
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విరోధశమనం శకి? తర్షనోద్వేజనే ద్యుతిః 

అ పస్తుతార్థకథనం (ప్రసంగ ఇతి కథ్యతే. 847 

వ్యవసాయః స్వశ కు _క్తిశ్ళలనం చావమాననమ్ 

వ్యవసాయః పరి కేయః ప్రతిజ్ఞా హెతుసంభవః. 848 

సంరజానామవజా యా తద్విరోధనముచ్య తే 
© = 

పరస్పరస్య సం[గామః సంరం ఖీణ విరోధనమ్. 849 

ఆమం|తణం యళత్సాధ్యస్య సిద్దవళ్సా (పఠోచనా 

వికత్హనా విచలనమాదానం కార్యసం[గవా 8. | 850 

ఏషాం |కమ|ప్రధానశ్వే [ప క్రియా పూర్వవద్భ'వేత్ 

అవమర్శసంధి స్వరూప మిందున్నది. గర్భసంధిలో విస్పష్ట మయిన 

వీజార్థమును కోధమున గాని వ్యసనమున గాని విలోభనమున గాని యవమర్శన 

మొనరిం చినచే నవమర్శ - విమర్శసంధి యగును. వ్యసనాదిజన్య మయిన 

సంబంధమునందు విచారజన్యమయిన నిర్ణయము నుండును. ఇట్లది జరుగవలసి 

యున్నదను నిళ్చయమున ఫల పా_వ్య్యవసాయము నుండును. వేణీసంహారమున 

“శీ భీషషమహోర్డ వే” యను స్థలమున వష్టాూంకమునం దవమర్శము గోచరించు 

చున్నది. ఆ శ్లోక మిట్టున్నది. 

““ఫ్రీళ్ణే ఖీష్మమవోర్డ వే కథమపి |దోణానలే నిర్వృళే 

కర్ణాశీవిమభోగిని (పశమితే థల్యేపి యాళే దివం 

ఫీమేన [పియసాహనేన రభసాదల్పానశే పే. జయే 

సర్వే జీవిశసంళయం వయమమీ వాచా సమారోపితాః”. 

ఫీష్మసాగరము తరింపగా (దోణాగ్ని యెట్లో పోగా, కర్ణనర్పము 
౧ లం 

శాంతింపగా, శల్యుడు గతింపగా, జయము స్వల్పావశషముగా నుండగా ఇష్ట 

సావాసము కల ఖీముడు వెంటనే యీ మాటచే మమ్మందరిని జీవితసంళయము 

కలుగునట్లు చేసెను. దీనిలో స్వల్వావశేషముగా జయమున్నదనుటచే భీష్మా 
దులు గతించుటవలన నేకాంతవిజయావమర్శనము గోచరించుచున్నది. కావున 

విమర్శసంధిని నిశ్చయింప నగును. 

విమర్శసంధిలో పదమూ డంగములు కలవు. అపవాదము - సంే 

టము - విిదవము - [దవనము - శక్తి - ద్యుతి - (ప్రసంగము - ఛలినము _ వ్యవసా 
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యము - నిరోధనము - (పరోచన - విచలనము - ఆదానము నను నివి విమ ర్మాంగ 

ములు. వీని లక్షణము లిట్లున్న వి. 

1. ఆపవాదము. దోష్మపఖ్య. కథావ్యక్తికి సంబంధించిన దోషము 

లను' పఖ్యాపనము చేయుట. 

౨. సంఫేటము. రోవషభాషణము. రోవషముతో గూడిన సంభావమణము 

సంెఫేటము. ఇది వీజాన్వయి యగును. 

లీ. నిదవము. వధాదికము. కథావ్య కుల వధము బంధము మొద 

లగునపి భయవలాయనాదులు విిదవ మను విమర్శసంధి యంగము. 

4, [దవము. గురుతిరస్కృతి. 'పెద్దలగు వారిని కథా ముఖ్యులను 

గురు పాయులను తిరస్కరించుట (దవము. 

5. శక్తి. విరోధశమనము. విరోధము శమించుట. కోవ ముప 

శాంత మగుట శక్తి యను సంగము. 

6. ద్యుతి. తర్జనో ద్వేజనములు. కథాపా[తమునకు తర్జన ముబ్వే 

జనము సంపాదించుట ద్యుతి యంగము, 

7. (పసంగము. అ|వన్తుతార్థక థనము. అప్రస్తుత మయిన యర్థము 

నిరూపించుట (పసంగము., ““గురుకీ ర్తనం (పసంగః అని కొందరు తలచిన 

లకణము. తల్లితం[డి మొదలగు వారిని కీర్తించుట, మహనీయమగు వస్తువు 

నివేదించుట [పసంగము. 

ర. వ్యవసాయము. స్వళక్ష్యు క్తి. కథావ్య క్తి తన శక్తిని సామర్ధ్య 

మును స్పష్టముగా జెప్పుట వ్యవసాయ మను నంగము. [పతిజ్ఞాపాతువుల 

నలన గలుగునదియు వ్యవసాయము. 

9. ఛలనము, అవమానవము. ఒకరి నొక రవమానించుట ఛలనము 

10. విరోధనము. నంరబ్జనిరోధనము. సంరబ్దుల యవజ్జి -తిరసా్మ- 

రము. |కుద్దు లయిన వారి స్వశక్తి |పకటనము విరోధన మను విమర్శాంగము. 

సంరంభమున పరస్పరము సం[గామ మొనరించుటయు విరోధనము. 

11.. |వరోచన, సాధ్యమగు నంశమును సిద్ద పాయముగ నామం 

(తణమున నిగ్టేశించుట. సిద్దవ్య కుల వచనానుశారమున- భావివిమయమును నిర్టే 
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శించుట [పరోచన యగును. భావ్యంశములను సిద్దపాయముగ జూపుట 

యాస క్తి జనకము. 

12, విచలనము. వికత్గన. స్వగుణావివ్యారణము అత్మళ్లాఘా 

వచనము విచలన మను నంగము., . 

1ఏ. ఆదానము. కార్యసం| గవాము. సర్వ కార్యములు నంగ్భహీ 

తము లగుట యాదానము. 

ఈవిమర్భాంగ ముల కమ, పధాన శ్వమున (ప్మకియ పూర్వము వలె 

(గావ్యాము. యశథాసంభవముగ యథోచితముగ వీనిని కూర్చువలెను. [కమము 

వివషీతము కాదు. వీనిలో ఆఅపవాద - శ క్తి- వ్యవసాయ - |పరోచన - ఆదాన 

ములు [పధానములు, 

నిర్వహణనం థి 

వీజవంతో ముఖాద్యర్థా వి|పకీర్లా యథాయథమ్. లీప్ 1 
థి (౫) 

ఐకార్గరమువనీయంశతే యత నిర్వవాణం తు తత్ 

వీజయుకా ముఖాద్యర్ధాః పరమే చ పయోజనే, లీర్ల 

లభంతే యత సంబంధం తన్నిర్వవాణముచ్యశే 

యథా హి రామాభ్యుదయె సుగీవళ్ళ నిఫీవగాః. 8E8 

కపయో రాతసా రామాఖి షెకాభ్యుదయం యయుః 

ఉపసంవాతిసం ధేళ్ళ సంజ్ఞా నిర్వవాణం త్వితి. రి54 

సంధిర్విబోధో |గథనం నిర్ణ యః పరిభాషణం 
|పసాదానందసమయాః కృతిభాపోవగూవానాః. 555 

పూర్వఖావోపసంవోరా (పశ స్తీశ్చ చతుర్షళ 

ఇచట _నిర్వవాణనంధి స్వరూపము కలదు. రూపకకథావన్తు వీజ 

యుక్తము లయిన ముఖాద్యర్థము లింతవణ కటునిటు విపకీర్ణ ములై యున్నవి. 

వాని కన్నిటికి నెకార్లత సంపాదించినచో నది నిర్వహణసంధి యగును. బీజ 

యు_క్రము లయిన మ. ఖాదిసంధులలో కూర్చు పొందిన [ప్రయోజనము అటునిటు 

వి ప్రకీర్ణములై యున్న వై నను పరమ పయోజనమునందు సముచితమగు సంబంధ 

మును పొందునవి యగునేని యది నిర్వవాణకంధి యగును. ముఖాద్యర్గముల 

కవాంతర[ప యోజన మున్నను [వధాన వయోజన సంబంధ మున్ననే ఫలవ్త 
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నిర్ణ యింపదగును. ' ఆట్టి వధాన ఫలసంబంధమును నిర్ణయించునది నిర్వవాణ 

సంధి యని భావము. రామాభ్యుదయ నాటకము నందు స్నుగివుడు విభీషణుడు 

కపులు రాకసు లందరును రామాఖిషేకాభ్యుదయ మను [పధానఫలసంబంధము 

కలవా రయినారు. ఇట్టిదిది యుపసంవ్యాతి సంధి. దీనికే నిర్వవాణనంధి యని 

ఫంజ్ఞాంతరను కలదు. ఇందు పదునాలుగంగములు కలవు. సంధి - విబోధము _ 

(గథనము -- నిర్ణయము - పరిభాషణము - |పసాదము _ ఆనందము - సమయము- 

కృతీ భాష ఉపగూవానము __ పూర్వభావము - ఉపసంవోరము - (పశ స్తు 

అనునవి. వీని లతమణముల నిట్లు (గహింప దగును. 

సంధిక్బీజోపగమనం బిబో ధః కార్య మార్గ ణమ్. 

[గథనం తదుప వేప; తచ్చబ్ది 8 కార్య వాచకః 

నిర్ణ య_స్వ్వ్రనుభూతాఖ్యః పునఃపునరితీరితః. 

పరివాదక్ళతం యశాా_త్రదాహుః పరిభాషణం 

పరిభాషా మిథో జల్చః (పసాదః సర్వుపాసనమ్. 

ఆనందో వాంఛితావా ప్పీః సమయా దుఃఖనిర్గ మః 

కృతిర్ల చారశమనం తత్తిరీకరణం తు వా, 
౧౧ థి థి 

మానాద్యర్గ స్య సంపా చ్తీర్భాషేతి పరిభాష్యతే 

కార్యదృష్ట్య్రద్భుత [పా ప్రీ పూర్వభావోపగూవానే. 

వర్మ పదానలాభాదిః కార్యసంవోర ఉచ్యతే 

(పశ_స్లీర్వీర్యవిజయమంగ లాది[పళంసనమ్. 

'నేతాదివశతో౬మీషాం (పాధాన్యం చ [కమో౭పి చ 

యథాసంభవమాధేయో వికల్పశ్చ సముచ్చయః. 

తేమోం ల'మ్యేషు దృష్టత్వాన్నాన్యథా కల్ప యేత్సుధీః 

8556 

తిర 

858 

859 

860 

861 

విరివి 

నీర్వహూణసంధి యంగముల లకతణములు పదునాలుగు నిచట యథా 

పూర్ణముగా నిరూపితము లగును. 

1. సంధి. వీజబోపగమనము. ముఖాదులలో నికూఫితము లయిన 

వీజూంశవములకు (పధానఫలసంబంధనిర్థయమ. న కై లీజార్థసముద్భావన మొనరిం 

చుట సంధి యగును. 
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2. విబోధము. కార్యమార్గణము.  ఇంతవటకు లీన పాయముగా 
నున్న తన కార్యవిశేషమును మజల నిచట నన్వేషించుట విబోధమను నిర్వహ 
ణాంగ మగును. 

ల్. గథనము. కారోో్టప కపము. తదువ కేపపదము నందలి తత్సదము 

కార్య వా చకము. కార్యమున కుపనంహోరము సంపాదించుట [గథన మగును. 

4. నిర్ణ యము. అనుభూతాఖ్యానము, నాయకాదులు తా మమ 

భవించిన కార్యవి మయము నభివర్ణ న మొనరించుట నిర్ణ యము. మణల మటిల 

ననుభవించిన విశేవముల కథన ముండుటయు [గావ్యూము. 

ర్. పరిభాషణము. పరివాదకృత మగు విధానము. పాతల పరస్పర 

సంజల్బ ముండుట పరిభామణము. 

గ్ర (పసాదము. పర్యుపాననము, నాయకాదులను |(పసన్న పటి చుట 

(పసాదన మునరించుట పర్యువాసనము. ఇదియు (పసాదము. 

an, 

మగును. ముఖము నందలి యీప్సితము (పో_ప్రమగుట యిం దభూ్య్యహ్యూము. 

7. ఆనందము.  చాంళఛితావా పి. ఈప్సితవన్తు పా ప్తి యానంద 

6. సమయము. దుఃఖనిరగ్గమము. నాయకాదుల దుఃఖము సమా్ల 

మగుట కాంతించుట, అష్టసిద్ధి వలన గలుగు దుఃఖశాంతి సమయము. 

9, కృతి. లజ్టార్థశమనము. ఇష్టా లాభమున నంద రువశాంతికలవా 

ఠగుట. లభించిన యర్లమున గలుగు శాంతి కృతి యగును. లజ్ర"ర్ధస్థి రకరణ 

మును' కృతి యగును. 

10. భావ. మానాద్యర్థసం[పాప్రి భావ - భావణము. మానాది 

పపొ్తి నూచక భామావ్యనహారము భామ యని పరిభాపిత మయినది. 

11. పూర్వుభోవము. కార్యుదృష్ట -కార్యదర్శనము పూర్వభావము. 

ఉద్దివ మయిన ఫలమును దర్శించుట. 

12. ఉపగూవానము. అద్భుత|[పొ_ప్తి. 'సాయకాదుల కద్భుతవస్తు 

(పాపి యువగూవానము. 

18. కావ్యసంవోరము, ఇది కార్యసంవోరమును. వర| పదాన లాభా 

దికము. కావ్యార్థమున కిచట నుపసంవోర ముండును. 

B (65) 
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14. (పళ చీ, వీర్యవిజయ మంగలాది (_పశళంననము. వీ ర్యాదుల 

శంసనమున (ప్రళస్తి యగును. 

ఈ వం డెండును నిర్వహణాంగములు, ఇట్లు చతుష్షప్ట్యంగసమన్వి 

తము లయిన పంచనంధులు (పతిపాదితము అయినవి. నాయకాదుల విధానాను 

సారమున నీ యంగములకు [పాధాన్యము [క్రమము నుండును. సంభవానుసార 

ముగా వికల్పము సముచ్చయము కూర్చ దగును. ఇల్లి విధాన ములు లత్యుము 

అందు గోచకించు చున్నందున వీనిని వేరువిధమున గూర్చరాదు. ఈ చెప్పిన 

విధమున కూర్చుట సుందరము. . 

సంధి పయోజనము 

ఉకా౭౦గానాం చతువ్షష్టిః పోడా చెషాం [పయో జనమ్ §68 

ఏతాన్యుకాని శృంగార (వకాశే భోజభూభ తా 

ఇష్టస్యార్ధన్య రచనా వృత్తాంతస్యానుపకయః లి 64 

రాగ్యప్పా_పిః పయోగస్య గోప్యానాంచై వ గోపనం 

ఆశ్చర్యవదభిజ్ఞానం |ప్రకాశ్యానాం |పకాశనమ్. లీరిథ్ 

వవం [ప్రయోజనం పోడా సంధ్యంగానాముదాపహృూతం 

అరువది నాలు గంగములు నిరూపితము అయినవి. వీని ఘటనము 

వలని [ప్రయోజన మారు విధముల నున్నది. ఈ ,పయోజనములను భోజరాజు 

శృంగార పకాశమున నిరూపించినాడు. కావ్యగత మయిన యితివృ_త్తమును 

ముఖాదిరూపమున పంచధా విభాగ మొనరించినందువలన , ముఖాజినంధుల యంగ 

ముల నా యా విధముల విభ_క్తముగా పరిశీలించినందు వలనను [వయోజన 

షట్కము సిద మగును. ఈ పట యోజనసిద్ది కె యా చతుష్షమ్ట్రంగములను 
టా ay an ఆటు 

కూర్చువ లెననియు ననుశాసనము. 

ఇష్టా ర్థరచన [పథమ (పయోజనము. అభీష్టమగు నర్థము - (వయో 

జనము సంపాదించుటకు నై యంగనిబంధనము సమర్థ మగును. వృత్తాంతాను 

పతయము రెండవ పయోజనము. (పతిపాదింప దలచిన వృత్తాంతము సముచిత 

ముగా నంగనిబంధమున నుపశీణము కాదు. (పయోగరాగ|ప్రా క్రి మూడవ 
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(ప్రయోజనము. డినినే యభినయ రాగనమృద్ది యందురు. గోప్యార్ధగోపనము 

నాల్గవది. నాటకరచనమున కొన్ని |పకాశళ్యములు కొన్ని గోప్యములు. గోప్య 

ముల గోపనము అంగనిబంధనమున గుదురును. ఆళ్చర్యావహాముల యభిజ్ఞాన 

సిద్ది యయిదవ [పయో జనము. (పేకాశ్యార్ల| పకాశన మారవ పయో జనము. 

ఇట్లు సంధ్యంగములకు సంబంధించిన [ప్రయోజనము లారును భావనీయములు. 

అంగావశ్యకత 

యథా౬౦గహీనః పురుషోన చ కార్యత మో భవేత్, £66 

అంగహీనం తథా కావ్యం న (పయోగతమం భవేత్ 

కావ్యం యదనుచాతారం సమ్యగంగై స్పమన్వీతమ్. ౨06 
—0 0 ౬... 

దీప్రత్వా త్త్మత్పయోగస్య శోభామేతి న సంశయః 

ఉదా త్తమపి యత్కావ్యం స్యాదం గై పరివర్డితమ్. 868 

హీనత్వా_త్త త్నయోగన్య న సతాం రంజయేన్కన 8 

తస్మాత్సంధి పయో 7గేషు యథాయోగం యథారసమ్., 369 

కావ్యాంగాని |పయుంజీత ద్వితె "ర్హీనం న దుష్యతి 

యావంత్యంగాని పఠ్యం'తే శావతామేవ కోవిదై ౩. §'0 

నిబంధః కార్య ఇత్యేవ నిర్ణ యో భోజభూభృతః 

ఉప తషేపాదయో౬ప్యత [పబం భెప్వాధికారికాః. 871 

(పాసంగికాళ్చ కవిఖి; (పయోక్త వ్యా రసానుగా 8 

అంగ(పయోగావశ్యకత యిచట నిరూపిత మగును. అంగహీను 

డయిన పురుషుడు కార్యసమర్దుడు కాడు. అంగహీన మగు కావ్యము [పయోగ 

తమము కాదు. కావ్య మనుదాత్తార్థ మయినను లెస్సగా నంగములతో -సమ 

న్విత మగునేని |పయోగము దీప్తముగా నుండును గావున శోభ కల దగును. 

సంశయము లేదు. ఇచట [పయోగ మనునది రంగ[పయోగము చి_త్తరంగ 

ప్రయోగము నని గుర్తించుట యుక్తము. అంగసాహిత్యమున శోభాసము 

తృ త్తి యిట్లున్నది. అంగరాహిత్యమున గలుగు విశేష మిట్లుండును. కావ్య 

ముదా త్త మయినను' అంగరహిత మయినచో నది _పయోగహీన మగును. 

అది సవాదయుల మనముల రంజింప జేయ జాలదు. కావున సంధిపయోగ 
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ముల సావధానత యావళ్యకము. యథాయాగముగా యథారనముగా కావ్యాం 

గములను [పయోగింపవలిను. అెండు మూ డంగములు లేకున్నను రూవకము 

(ప్రయోగము దుష్టము కాదు. భోజరాజభావ మీ విషయమున భావనీయము. 

ఏ యే స్థలము లం దెన్ని యెన్ని యంగములు పఠితనము లయినవో కోవిదు 

లగువారు గుర్తించి యన్ని యంగములను నిబంధింప వలెను. ఇది భోజనిర్హ 

యము. కవు లువజేపపరికరాదులను (ప్రబంధము లం దాధికారికములుగను 

(పాసంగికములుగను రసానుగతములగు నట్లును నిరూపింసవలెను. ఆధికారిక 

వృత్త (పకాశనమునకు గాని |పాసంగికవృత్తాంత విక సనమునకు గాని 

యంగముల నంయోజన మావళ్యకము. బ్రంతవణి కిది చతుష్షష్ష రంగముల 

న్వరూపసమీత. వీని యనుబంధముగా నిరువది యొకటి సంధ్యంతరము 

లున్నవి. అవి సంధుల విశేషములు. వాని [పయోగమునను చమత్కార 

ముదయించును. అవి నామాఖ్యానముననె వ్యాభా్య్యతస్వరూపములు. 

నంధ్యంతరములు 

తథా సంధ్యంత రాంగాని (పయుంజ్యా త్త్మత తత తు, 872 

సామ చాపి [పదానం చ భేదో దండో వధ_స్తశా 

(పత్యుత్సన్న మతిత్వం చ గో(తన్ట లిత మేవ చ. 678 

మాయోపధిర్భయం వోసః |క్రోధో భాంతి న్తఖెవచ 

ఓజస్సంవరణం చై వ తథా హేత్వవధారణమ్. 874 

దూతో లేఖ స్తథా స్వప్నః తథా చిత్రం మదో౭పి చ 

సంధ్యంతరాణి సంధీనాం విశషాసే్వికవింశతి;. 876 

సంధీనాం యాని వృతాని [వబం భధేమ్వనుపూర్వళ: 

స్వసంపద్గుణయుకాని తాన్యంగాని [పయోజయేత్. 876 

సంధ్యంతరము లని చెప్పదగినవి యిరువడియొకటి కలవు. వీని నా 

యా స్థలము లం దౌచిత్యానుసారముగా |ప్రయోగింపవలెను. సౌమము - (పదా 

నము _ భేదము _ దండము - వధము - |ప్రత్యుత్సన్న మతిత్వము _ గో[తస్టలి 

తము - మాయ _ ఉపధి _ భయము - వోసము _ |[కోధము _ [భ్రాంతి - ఓజస్సు _ 

సంవరణము - హేత్వవధారణము - దూత - లేఖ - స్వప్నము - చి[తము - మదము 

అను నివి సంధులకు సంబంధించిన విశవషములు. పకవిశంతి సం ఖ్యాకములు. 
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సంధులకు సంబందించిన యంగములను న్వసంపద్దుణ యు కము లగు 

నట్లుగా (పబంధము లందు (పయోగింపవలను. (_పసిద్దపబంధ రులు తమ 

(పబంధములలో వీనిని పయోగించిన విధానమును పరిశీలించి |ప్రబంధములందు 

[పయోగింవ దగును. లక్యులవణ పరిశీలన పురస్సరముగ కావ్యాంగముల 

(బయోగించుట వలన (పబంధ గౌరవ మతిశయించును, 

నూచ్యానూచ్య విభాగము 

ద్యెధా విభాగ; క_ర్తవ్యః సర్వస్యాపీవా వస్తున 

సూచ్య మేవ భ వేత్కిం చిద్ద ళం (శవ్యమథాపరమ్. వ్ర 

నిరసో౭ఒనుచిత_న్త(త సంనూచ్యో వస్తువి స్తరః 

నీరసం లా!కికో పేతమశా, స్ర్రీయం చ యద్భవేత్. లీ" 8 

తద్వ్యనునూచనీయం స్యా దిత్యా వుర్భరతాదయ 8 

దృళ్యస్తు మధురోదా తరసభావనిరంతరః. 879 
వి — 

రూపకమున నిరూపిత మగు సర్వవస్తువును రెండు విధముల విథాగింప 

దగును. ఒకటి సూచ్యమగు వస్తువు. ఇట్ట సూచ్యసూచనా [క్రమము ముందు 

నిర్జిష్టమగును. రెండవది దృశ్య|శవ్యము. దీని నసూచ్యమని (పదర్శనీయమని 

దృళ్యమని యందురు. ఇది దృళ్య[శవ్య మని యిందున్నది. దృశ్య మనుట 

చాలును. నీరస మనుచిత మయిన వస్తువిస్తరమును సంనూచ్య మొనరింప 

వలెను. నీరస మనుట లౌకికోవేత మశాస్త్రీయ మని [గాహ్యూము. ఇట్టివస్తువు 
రంగమున (పదర్శరమానము కారాదని నూచనీయమె కావలయునని భరతాదులు 

నిరూపించిరి. దృళ్యవన్తువు మధుర ముదాత్తము రసభావనిరంతరముగా 

నుండును. ఇది రంగ ప్రదర్శనార్హ ము, 

అర్జోపకేపకములు 

అర్భాప కేపకై న్ఫూచ్యం పంచభిః (ప్రతిపాదయేత్ 

విష్కంభ చూలికా౬ం౦కాస్యాంకావతార (పవేళకై 8. 880 

సూచ్యార్గసూచనోపాయాః నూరిఖిః వంచ కీర్తితాః 

వృ_త్తవ_ర్తిషరుమాణానాం క థాంశాొనాం నిదర్శకః. 861 

సం ఇపార్థస్తు విష్కంభో మధ్యపా[త్మపయోవితః 
తత్ర సం 'చపళబ్ళో యః న (ప్రయోజనవాచకః. 8892 
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వృ_త్తవ_ర్తిష్యమాణాంకద్వయ శషార్థసూ చకః 

విష్కంభో౬.౦కద్వయస్యాంతర్య థా యోగం (పవెళకః, తి588 

నూచ్య్యార్థనూచన మొనరింపగల అయిదు ఆర్జోప కేపకములచే సూచ్య 

మును (పతిపాదింపవలిను, విమష్మంభము = చూలిక _అంకాన్యము- అంకావతార ము - 

[పవేశకము నను నయి దర్జోపజేపకములు, ఇవి యయిడు సూచ్య్యార్థనూచనో 

పాయము లని సూరు లనిరి. వానిలో విష్మంభస్వరూప మిట్లు పరిగావ్యూము. 

అతీతకథాంళములను అనాగతకథాంశములను విమ్మంభము |పదర్శించును. మధ్య 

పా్యతలచే (పయు క్త మగును. విష్కంభము సంతేపార్థము. ఇచట సంజేప 

శబ్దము [ప్రయోజనవాచకము. విష్కు_ంభము [పయోజనము కోలుకుగా 

నుండును. [ప్రయోజన నిరూవణమునకు పిమ్మంభథము [ప్రయోగింప వలెనని 

భావము. కేవలము వృ త్తవర్రిష్యనూణకథాంశనూ “నమె కాక [పయోజనా 

పొదకముగ గూడ నుండవలెనని భావము. 

(పవేశకమను నర్హోపతేపకమును వృ_శ్తవ_ర్హిప్యమాణకథాంశసూచ 

కము. వూర్వాంక శేషకథా నూచకమై యనంత రాంకనమారంభక థానసూచ 

కము నగును. విష్కంభ మంకద్వయమధ్యము నందున్నచో నంకద్వయ శేషార్థ 

నూచక మగును. విష్క్మంభవము రూవకారంభమున నుండవచ్చును. అంకద్వయ 

మధ్యమున నుండవచ్చును. [పవేశక మంకద్వయమధ్యమునందే యుండును. 

ఈ యంళము విశదము కాగలదు, 

ద్విధా భవేత్స విమ్య్మంభః ళుద్దః సంకీర్ణ ఇళ్యపి 

కుద్దో౬ నేక రథై కేన మధ్యపా, లేణ యోజితః. 884 

నీచమధ్యమపా|శేణ సంకీర్ణ స్తాదృ శన చ 
హా 

కపొాలకుండలాళుద్దవ ష్కంభః పితృకాన నే. వీరిర్ 

ఉన్మ_త్తమాధవే సౌదామినీసంకీర్ణ ఇత్యపి 

విమృ్మం భే నాయకాదినాం (పవెళః కార్య ఏవ న. 886 

శుద్దః సంకీర్ణో వా ర్వేధా విమ్కంభకో క్లీయః 

మధ్యమపా|త్రః శుద్దః సంకీర్టో నీచమధ్యకృతః. 887 

కుతో౭పి స్వేచ్చయా |పొ_ప్పః సంబంధో నోభయోరపి 

విష్యుంభార్భః స విజ్లేయః కథాంశస్యాపి నూచకః, 888 



స _ప్పమాధికాఠము 519 

వృ _త్తవ_ర్రిష్యమాణాంకద్వయమ భ్యే నివేశనం 

విష్కంభస్యో క్త శేషూర్థనూ చనాయోపపాదితమ్. 889 

విష్కంభము శుద్ధమని సంకీర్ణమని "రెండు విధములు. మధ్యపాత 

(ప్రయోజిశము విమ్మంభము. మధ్యము డొకడేని యనేకు లేని యుందురు. 

మధ్యమపా[త [పయోజితమకుట ళుద్దవిష్కంభరూపము. నీచమధ్యప్మాతలచే 

(పయోజిక మయినచో సంకీర్ణ విష్కంభమగున్తు. వృ త్తవర్రిష్య్యమాణ కథాంళ 

నూచన మందు నిందు సమానము. 

మాలతీమాధవము శృశానాంకమునందు కపాలకుండలావ్యవవోరము 

శుద్ధవిష్యుంభము. |గంథనాయకుడు మాధవుడున్మత్తుడుగా సంచరించిన స్థల 

మున సౌదామనీ సంకీర్ణ మని భావింప నగును (?). విష్కంభాదులందు నాయకాదు 

లకు [పవేశము కూర్చరాగ. ఇట్లు విష్కంభకము శుద్దము సంకీర్ణ మని రెండు 

విధముల నుండుటను, మధ్యమ పాత ప్రయోగము శుద్దమగుటను, నీచమధ్య 
కృతము సంకీర్ణ మగుటను గుుర్తించునది. విమ్యంభమునం దింకను గొన్ని విశేష 

ములు గలవు. పూర్యోో త రాంకములకు సంబంధింవకుం ఢథక నె ఎట్లో స్వవశము 

ననే సంప్తావమై కథాంశమును నూచించునదియు నగును. వృ_త్తవర్లిష్య 

మౌాణాలకద్వయ మధ్యమున విమ్య-ంభము నివేశనము పొందుట నిరూపించిన 

యంశమున శషార్థనూచనమునకె యగునని యుపపాదిత మయినది. ఇంక 

నిచట (గ్రావ్యాము లగు విశేషములను నాట్య వేదవివృతి యభినవభారతి విశద 

మొనరించినది. నూచ్యనూచకములతో (పవేశకమున నిరూపణీయ మున్నది. 

ఆది యిది. 

నా రచిత [గంథములలో సంవాది విషయములున్నవి. వానిలో 
విసంవాదమును గోచరి:పవచ్చును. పకనిశృయమునకు సర్వసమవలోకనము 

సముచితము. ఆ యేకనిశ్చయమును నే నే యేల (వాయనై తిని? పాఠక 
(భాతల యధికారమును నేన యందుకొనుట నా ధర్మముకాదు. ఒక్కొక విషయ 
మున నొకొ)క |గంథమంత| వాసి విషయ, గవాణమతుల మతి |శదామాంద 

"ముల నేను కు వాటాలను ం Ce ల 

వృ _త్తవర్రిష్యమాణాంకద్వయమ ధ్యే |పవేశనం 

విష్మంభస్యానుదాత్తా క్యా యన్నీ చేనార్థసూ చనమ్. 890 
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తత | పవేశకః (పాయః (పథమాంశ నిషిధ్య తే 

ని వేళః [పథమాం కేపి విష్టూంభస్యావధార్య తే. 891 

ఆదౌ విష్కంభకం కుర్యాదితి భో జేన దర్శితం 

నృ త్రప ర్తి ష్యమాణాంకముల మధ్యలో వీిమ్మంభ ప వేశన ముండుట, 

అందుదాత్తు లుండకపోవుట, నీచవ్య క్తు లర్ధనూచన మొనరించుట యను విషయ 

భావనమున (పవేశక మంకమధ్యమున నుండునని |గహింపదగును. | పథమాంక 

మున (పవేశకము నిషిద్ధము. కావున |పథమాంకమునను విష్కంభ ముండుట నిశ్చిత 

మగుచున్నది. మొదట విష్కంభము కూర్పజనునని భోజుడు నిరూపించెను. 

ముఖాంకారంభమున నుండియు సరనవన్తువు సం|పొ ప్ప మగునేనియచట నంకము 

నవే యారంభము యుక్తము. అంకారంభమున సరసవస్తువు సం|పా_ప్తముకాచేని 

యచట మొదట నే ముఖాంకారంభముననె విష్మంథమును కూర్చవచ్చునని భోజు 

డనుటను గుర్తించునది. నూచ్యసూచనమునశై విష్కంభ పవేశములను కూర్చు 

వలసి యున్నప్పుడు ముందుగా | పచేశకమును నిబంధించుటకన్న విష్కంభమును 

నిరూపించుట యుక్తముగా నుండుననియు |గహింప దగును. 

పరిజనకథానుబంధ:ః [బవేశకస్ల్మత విజ్రైయః. 892 

అంకొచ్చేదం కృత్వా మానకృతం వర్ల సంచితం వాపి 
యె 

తత్సర్వం కర్తవ్యం వర్తాదూర్త్వం న తు కదాచిత్. 898 
శాన య © 

నో _త్తమమధ్యమపురుమెరాచరితో చాప్యుదా_త్రవచనక్ళత ః 
|పాకృ్ళతభాపాచార[ పయోగమాసాద్య క_ర్గవ్యః. 894 

విటమునిదై వతపురుషెః కంచుకిభఖిశ్నార్థయు క్రి మాసాద్య 

సంస్క్భతవాగ్శిరసీత్ఞం |ప్రవేశకః సంవిధాతవ్యః 895 

విీటతాపసవృద్దా దై ్యర్మునిక ౭చుకిభి స్తథా 

(ప వెశకమపీచ్చంతి సంతః సంస్కృృతభాపిభిః. 896 

కాలో తాపన నగరవ్య త్యాసారంభకామవివయా ణాం 

అర్థాభిధానభూతః (పవేశక 8 స్యాదనేకార్థః. 897 

దివసావసానకార్యం యద్యంశే నోపపద్యతే సర్వం 

అంకచ్చేదం కృత్వా చవేశశై _న్తద్విధాతవ్యమ్. 898 
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బవ్వో శయమప్యర్థం [పవేశకై సంతి పేత్పబం ధేషు 

అంశకేషు స |పయుక్రో జనయతి ఖేదం  పయోగబంధస్య. 899 

య తార్గన్య సమా_షిర్న భవత్యం కే [పయోగబాహుల్యాత్ 

వృత్తాంతః స్వల్పకథః (పవేళ కై సృంవిధాతవ్యః. 400 

బవుచూర్ణ పదో భేదో జనయతి ఖేదం (పయోగస్య 

పరిమితవాగాత్మకతా [వ వేళకస్యోచ్య లే సద్భిః, 401 

యుద్దం రాజ్య |భంశం మరణం నగరోవరోధనం చె వ 

అ|పత్యతకృ్ళశతాని (పవేశశకై * సంవిధేయాని. 402 

(ప వేశకవిధానమునకు సంబంధించిన నానావిశేషము లిచట నిరూ 

పితము లగును. (పవేశకము పరిజనుల క థానుబంధముతో నుండుట తెలియవలసి 

యున్నది. అంకచ్చేద మొనరించి [(పవేశకము కూర్చవలెను. ఆ ఛేదము 

మాసకృతముగా నుండదగును. వర్ష సంచిత నుని కావచ్చును. సంవత్సరము కన్న 

నధికమగు వ్యవధాన ముచితము కాదు. ఎప్పుడేని యంతకన్న నధికసమయము 

నందు కూర్చరాదు. |పవేశకమును ఉత్తమ మధ్యమ పురుషు లాచరింపరాదు. 

ఉదా _త్తవచనములతోడను |పవేశకమును గూర్చశాదు. [పాకృతభాషాచార 

[పయోగము ననుసరించి [ప వేశకము కూర్చవలెను. 1 పాకృతభాపావ్యవపవహోర 

మొనరించువారు | పవేశకమున [పయోగార్హులు. ఒకస్పు డొకవిధముగా నుదా త్ర 

వచనము లుండదగును. విటులు మునులు దై వతపురుషులు కంచుకిజనులు 

స్వార్థయు కి ననుసరించి సంస్కృృతవచనులగుఏ యున్నది. విటాదులు భాషా 

విదులగు నుదాత్తు లయినను స్వార్గకాంతతో (పాకృతా చారు లగుదురు. సంస్కృత 

భాషు లగుదురు. వారితో [ప వెళళమును సీద్దసఅచుటను కొందరభిజ్ఞ లంగీక 

రింతురు. 

(పవేశక మశేకార్థనిబంధమున నుండును. కాలోశ్లావన మొనరించుట 

నగరవ్యతాగసము (పథమానురాగము మొదలగు వివయముల (పయోజనము 

నిరూపించునదై |పవేశక మనేకార్థ మగును. డివసావసానకార్య మంకమున నుప 

పన్నము కానపుడు అంకచ్చేద మొనరించి |పవేశకములచే దాని నిరూపింపవల 

యును. బవ్వో శయమగు నర్థము నమునను (ప్రబంధము లందు |పవేశకములచే 

సంతప్త మొనరింపవలెను. బవహ్వాశయార్థమును [పయోగించినచో నది (ప్రయోగ 
వాాశాత్ో 

B (66) 



BL భావ (పశాళ నము 

బంధమునకు ఖేదము కలిగించును. (పయోగణాహుల్యము వలన నంకమున నర్ధ 

సమౌ_్తి కలుగకపోయినచో అల్బకథతో నున్న వృత్తాంతమును |ప్రవేశకములతో 
విధానింపదగును. చూర్గ్శ పదములు బహులముగా నున్నచో [పయోగమునకు 

ఖేదము కలిగించును. |పవేశకమునకు పరిమితవాగాత్మకత యుక్త మందురు. 

రంగ ప వేశయోగ్యములు కానివి కొన్ని యున్నవి. యుద్దము 'రాజ్య[భంశము 

మరణము నగరోపరోధము మొదలగునవి (పత్యతకృతములు కారాదు, ఆ పత్యత 

కృతములుగా వీనిని |పవేళకములచే నిరూపింపవలెను. (పవేశక మిట్లుండగా 

విష్యంభవిమయమున కొన్ని వికేయ విషయము లున్నవి. 

అంకాంతరే ముఖే వా (పకరణమా | శిత్య నాటకం వా౭_పి 

విష్కంభక స్తు నియతః కర్తవో్య మధ్యమైరధమెైః. 408 

ఇత్సం (పవేశవిమృం భౌ భర తేన (పదర్శి ఈ” 

నదృశాభ్యాం |పయోజ్యః స్యాదంకసంధా [పవెళకః. 404 

(ప వెశకస్య పాఠ్యం య_త్తన్నా తి|పచురం భవేత్ 

సం కేపార్ణస్తు బహులం | పేకకౌత్సుక్య పాత వె, 405 

నాటకము నా శయించిగా ని (పక రణము నాశయించిగాని విష్కంభ 

కము నిట్లు నియమముగా నిరూపింపవలెను. అంకముల మధ్యమున గాని ముఖాం 

కమున గాని కూర్చవచ్చును. మధ్య మాధములతో విష్కంభము కూర్చ జనును- 

ఈ యంళ మిదివరలో నిరూపిత మమునను స్పష్టత కై. వవేశక భేదనిరూపణమున కై 

పునరు కము. ఇట్లు ప వెశక విష్కంభములను భరతుడు [పదగ్శించెను. (పవేశకము 

నంకసంధిలో (పక్ళతిసద్భశు లగు నిద్దరు (పయోగింప జనును. |పవేశకమునకు 

సంబంధించిన పొత్యమతి|పచురము కారాదు. [వవేశకము సం జేపార్థముగ నున్న చో 

నధికముగా |పేతకుల యౌత్సుక్యమున హేతు వగును. అది విస్తృత మయినచో 

వెరస్య హాతువు. 

సంతప్త సింధురాణ్మత్స్య ఘటోత్కచ వధో యథా 
అవస్థాం కాలమాలోచ్య కార్యన్య గురులాఘవే. 4086 

(ఫ వేళశకాదికృత్యం య త్తదం కేషు విధీయ'అే 

కార్యం ప్రవేశ కేనాత్ర వర్షాదూర్థ్వం న కించన. 407 



న_ప్పమాధిశారము రీతి 

(వవెళకేన న వధో నాయకన్య కదాచన 

విధయః కార్యమంకే౭.|త సంధిర్వా౭ప్యపసారణమ్. 408 

యథా విథీషణొనా|త సంధిరుల్కాముఖస్య చ 

దీర్ణ జిప్వూస్య మారీచవంచితే నాటకే కృతః, 409 

నాయికా చ వసాగంధా నాయకో రుధిర!పియః 

తయోరివోశ్వక్టాంమా కే దృష్టం తదపసారణమ్. 410 

వేణీసంహారనాటకమున సింధు రాజవధ మక్స్యాధిపవభ ఘటోత్కచవధ 

మొదలగునవి సంతి_ప్పముగా నిరూపితములయినవి. తత్తదవస్తాలోచనమున, 
కాలపరిశీలనమున కార్యమునకు సంబంధించిన గురులాఘవముల పరికీలనమున నిట్లు 

సం ఊపక థనము సముచితము. వేణీతృతీయాంకారంభము నందలి |పస్తావనములో 

నిట్లున్న ది. వసాగంధా రుధిర| పియులు (శోయస్నీపియులు. “సింధురాజవధనాటి 

వలె |పతిదిన మర్దునుడు సమర మొనరించిన మాంసము వసర కము బాగుగా 

|తావుదును.” ోరుధిక| పియా! రా! “కసాగంధా! నాకు దావాము” “ఇంత 

యుద్దంలో దాహమా?” “కుమారుడు ఘటోత్కచుడు గతించినాడని హిండింవా 

చేని దుఃఖంచుతూ ఉంశు చూడడానికి వెళ్లాను. అందువలన దాహాం” *ఆయితే 

ఈ పనుగుపు క్రైలో మాంసంర క్రంతో నంజుకో * “బ్రంత ఎక్కుడిదే?” “భగద త్ర 

శోణితముతో ఒకకడవ, సింధురాజవసతో రెంచుచానలు,, | దుపదమత్స్యాధిపాదుల 

దుధిరమాంసములతో వందకుండలు కూర్చాను ” ఇట్లు సంతి _ప్పరీతి సుందరము, 

ఆంక ములలో (ప వేశకాదికృత్య మిక్సు యుండవలెను. పత్సరకాలము లోపుగా 

నున్న నస్తు సూచనమునత్తై పవేళకకార్యము యుక్తము. వర్హాధికము 

యుక్తము కాదు. మారీచవంచిత మను నాట“మున విఖీమణునితో సంధి ఉల్కా 

ముఖునకు దీర్హ జిహ్వూనకు సంబంధి-చిన రీతి భావింపదగినది. [న వేశకమున నాయ 

కుని వధ యెప్పుడు నుండరాదు. అంకమున సంధి కూర్చువలెను. అపసారణము 

నూచింపవలేెను. వేణిలో నాయిక వసాగంధ నాయకుడు రుధిర్యపియుడు రంగము 

నుండి పోవుదురు. అశ్వత్తామాంకమన వారల కవపారణము గోశచకించు 

చున్నది. ఇదియే యుక్తము, 

అంతర్యవనికాసం్టిః పూచనా౭ర్థ స్య చూలికా 

అంతర్యవనికాసం నైః సూశ మా గథవందిఖిః. 411 



ర్ీ4 భావ పకాళనము 

అర్హోప కేపణం యత (యత సా హి చూలికా 

వకై కాని శిరాంసితి పద్యాదా సా చ దృళ్యతే. 412 

పూ ర్వాంకాంత పవి కార్యదు త్త రాంకార్థనూచనం 

పూ ర్వాంకార్థానువృ_త్త్యర్థం తదంకాస్య ముదీరితమ్. 418 

అంకాంతపా తె రంకాస్యం అన్నాంకార్థన్య సూచనం 

యథా హి వీరచరిక ద్వితీ యే2.౦ కే౭వసాన కే. 414 

రామభార్గవయోర్శ ధ్య సుమం|కేణ |పవిళ్య చ 

విశ్వామి|తవశిషా చ తదావ్వోనేన నూచితా. 416 

రామయో_న్తత కలవహోవిచ్చేదనై వ తౌ పునః 
తృతీయాంకప్రవశేన సుమం తల్లైవ సూచి తె. 416 

సూతణం సకలాంకానాం శ్రేయమంక ముఖం బుధైః 

యయశా “'సొదామినీ డాణిం ధారే ఇ సీ6 పవ్వదే.” 417 

అవలో కితయా పృష్టకామందక్క్యు త్తరేణ చ 

సమాసతః శ్మశానాదికృతం సర్వాంక సూ|తణమ్. 418 

రాన ఆ ఒం జ్, అత ముఖం వీళ్ళిపం యథోపరి ల్దిమ్య 3 |తిధా వ్యాక స్ట్రః 

పురుషన్య వై. తదంకం ముఖమితి గంకో హ్యువదిశంతి. 419 

నూ చ్యనూచకములల్ నవశిష్టము లిన చూలిక-అ కాస్యము-అంకా 

వతకార మను మూడు నిర్షిష్టమ-ల. కావలసి యున్నవి, అందు మొదటి రెం డిందు 

నిరూపితములగును. యవనికాంతస్థితులగు వా రర్భనూచన మొనరించుట చూలిక 

యగును. నూతమాగధవందు అంతర్యవనికాసంస్థులు; వారచట నుండియే 

సూచ్యము నూచింతురు, వారర్ధము సూచించుట - అర్ధోవ తే పణ మొనరించుట 

దాని విని రంగపా తలు క_ర్తవ్యనిష్టు అగుదురు. “వక కాని కిరాంసి” అను 

పచ్యాదిలో చూలిక గోచరించుచున్నది. మురారిరచిళతానర్హ రాఘవనాటకమున 

స_స్తమాంకమున ““ఎకై కాని” యున్నది. 

“ఏకై కాని శిరాంసిరాకసచమూచ [కన్య హుత్వా నికే 

తేజో౬ఒగ్న్నా దశకంఠమూార్దఖిరధో నిర్మాయ పూర్ణావొతిం 



వ వమాధిశారము 625 

అద్య స్వ_స్త్యయనం సమావ్య జగతో లం కేం|దబందిక్భతా౧ 

సీళామప్యవలోక్య శోకరభన వీడావృతో రాఘవః." 

(శ్రీరాముడు తన శేజోగ్నిలో రాతనుత శిరముల నొకొక్కటిగా 

(వేళ్ళి, రావణశిరములతో పూర్ణాహుతి నొనరించి, జగమునకు స్వ_స్హ్యయనము 

సమాపనము చేసి, లంకాధిపబంధీకృత యయిన సీతను చూచి యిప్పుడు శోకరభన 

(వీడా పరీవృతు డయినాడు. ఇట్లు యవనికాంతర్గతులు పలుకుట చూలిక. 

అంకాస్య స్వరూవ మీ విధమున నున్నది. పూర్వాంకాంత (పవిష్ణులు 

పూ ర్వాంకార్థానుక్భ త్రిక యు _త్తరాంకార్థ సూచన మునరించుట యంకాస్య 

మగును. అంకాంతపా [తలు భిన్నా ౦కార్టము సూచించుట యంకాస్యము. వీర 

చరితము డ్వితీయాంకము చివరలో నిది యున్నది. రామపరశురాముల మధ్య 

సుమంతుడు (పవేశించి తదావ్వోనమున వశివ్ష విశ్వామి తులను సూచించెను. 

రామభార్గవుల కల వోవి చ్చేదముముననే తృతీయాంకమున వవేశించి సుమంతుడు 

వశిష్ట _ విశ్వామితులను సూచించెను. అంకాంతమున (పవేశించిన నుమంతు 

డిట్లు భిన్నాంకార్భము నూచించినంజన నిది యంకాస్య మయినది. 

అంళాస్యము నంకముఖ మనుటయు గలదు. సకలాంకముల సూతణ 

మంకాస్య మందురు. మాలతీమాధవమున వాకళ్ళములలో నిది యున్నది. (పథ 

మాంక మిళవిష్కుంభ సున నిట్లున్నది. అవ వలోకిత కామందకి సంభాషించుటలో 

నర్వాంకసూ[తణ ముది. “మాధవునకు కుతూవాలము కలిగించి మదనో 

బ్య్యానమునకు పంపినాను. మాలతి కూడ వెళ్ళును. వారిద్దరు చూచుకొందురు. "" 

“మంచిపని.” “నిన్ను చూడగా సౌదామిని గు ర్తువచ్చినది'. “అసౌదామిన్ (శ్రీ 

పర్వతమున నున్నది.” “ఎట్లు తెలిసినది! “క పాలకుండల (సతిదినము | శ్రీ పర్వ 

తము నుండి వచ్చును అందు వలన ెలిసినది. * సర్షము సాౌవామీనిళో సంభా 

వితమె.” ఈమాటలలో నవలోకిత యడుగుట కామందకి చెప్పుట వలన సంఉ_ప్ర 

ముగా శృశానాదులందు జరుగు విశేషమంతయు సతి ప్రముగా నాసూతిత 

మయినది. ఇది యంక ముఖము. లోకమున పుగుషుని ముఖము మూడు విధముల 

నుండుటయున్న ది స్వస్థానమున నుండుట విళ్లిప్టమగుట ఉపరిక్సిష్ట మగుట యని. 

అశక్లే యంకముఖమున (పకృ్ళతార్థము నూచించుచు తరువాతి యంకమును (వన 

రించుచు నిర్వహణార్ణమును సూ చించునది కాగలదు ఇట్లు అంకాస్య ముండుటను 

రూపకవిదు లుపదేశింతురు. 



(7.0 భావ(వశాళనము 

అంకావకార స్త్ స్రంకాం'తే పాతో 2౦కస్యావీభాగతః 

పూ ర్వాంక స్యావసానో కక భా౭_ విచ్చేదపూర్వకమ్. 420 

(పవేళో థావినో£.౦కన్య సో2౬౦కావతార ఇష్యలే 

సమాస్యమాన పకస్మిన్ ఇత రాంకస్య నూచనమ్. 421 

సమాసతో హి నాట్య జైరంకావతర ఇప్యుతే 
మ 

యథా మాలవికాయాళ్చ్ళ (పథమాంకావసాన శే. 421 

విదూ షకపవేశాది ని మ్కామాంతం యదుచ్య తే 

పాతకృత్యం ద్వితీయే౬౦ కే తత్సంగీతకమా తతః. 428 

ఆరభ్య గణదాసాదేర విచ్చే దేన కల్పితః 

అంకావతారో విమ గాంభా ద్యనంతరిత పవ సః, 494 

సమాప్యమానే వూర్వాం కే యణా గారీగ్భహోభిధే 

భావ్యంకనాయకావస్టా సూచనం తద్విలోక్యతామ్. 425 

ఇం దంకావతార రూపావకరణ మున్నది- అంకావతార మంకాంతమున 

నుండును. అంకావిభాగమున నుండును. పూర్యాంకావసానమున నిరూపిత 

మయిన కథ కవిచ్చేదరూపముగా నుండును. భావ్యంకమునకు (పవేశాత్మకముగ 

నుండును. అట్టిది యంకావతారము. ఒక యంకము సమా_ప్త మగుచుండగా నిత 

రాంకమున కిది నూచక మగును. అంకావతారరూవ మిట్లుుడునని నాట్య జ్ఞులు 

సం|గవాముగా నిరూపించిరి. 

మాలవికాగ్నిమి[తములో [పథమాంకావసానము నందు విదూషకుని 

[పవేళశము మొదలుగా నిష్కామాంత మీ యంకావకార సొంగత్యము చూచు 

నది. ద్వితీయా..కమున తత్సంగీతమునకై. గణచాస హరద త్తకలవహోరంభముగా 

పా తకృత్య మవిచ్చేదమున సూచిత మయినది. ఇశ్లై యితరము లందును సమ 

న్వయము సరిజాచునది. ఈ యంకావతారము విష్కంభాదులలో నంతర్శవింపదు. 

పూర్వాంకము సమా ప్ప మగుచుండగా రాబోవు నంకములోని నాయకాదుల 

యవస్థానూచనాత్ముక ముగా నంకావతార ముండుట నంకావతారముగా గురించు 

నది. 

వతేష్వంక బహిర్భావః స్య్యాద్విష్కాంభపవేశయోః 

చూలికాయాః క్వచిద్భా హే క్వ చిన్న ధ్యే ని వేశనమ్. 426 
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ఏఖిస్తు సూచయేత్సూచ్యం దృళ్యమం కై ః (పదర్శ యేత్ 

మధ్యే చ వేణీసంపహో రే దృశ్యతే చూలికా తథా. 427 

ఇయమంకాది బాహ్యోంక ముఖ గర్భాంక సామ్యతః 

కథా౭విచ్చేద పాతోస్తు చూలికా భోజకల్పితా. 428 

గర్భాంకాంకముఖాభ్యామబహి షా భ్యాం స్యభావత స్వంకాత్ 

ఇతివృత్తావిచ్చేదే పాతుతయా చూలికా కథిళా. 429 

అంకముఖం గర్భాంక'ః కారోో౭స్మిన్ చూలికా౭పి వా కుశలె ః 

మాభూదితి వృత్తానాం విచ్చేదో వి స్టరో చెతి. 480 

ఆంకాది బాహో వే వాంకముఖాంకొవకారౌ స్వతః 

ఏఖిస్తు నూచయేత్సూచ్యం దృశమం కై (పదర్శయేత్. 481 

ఈ నూచ్యనూచకముల కంకము లందు సంగతి కూర్చుటలోని కొన్ని 

విశేషము లిచట గు ర్తింపవలసినవి కలవు. విష్కంభము [ప వేశకము ఆను 

"రెండింటి కంకబహిర్భావమె యున్నది. అంకములతో నివి కలసి యుండవు, 

వేరుగా నుండును. చూలిక యొకప్పు డంకమధ్యముననె యుండును. ఒకప్పు 

డంకబహిర్భావమున నుండును. ఇట్లు ఫినిచే సూచ్యమును సూచింప వలెను, 

దృశ్యము నంకములచే [పదర్శింపవలెను. వేణీసంవోరనాటకమున చూలిక యంక 

మధ్యముననె యున్నది. ఇట్ల ంక మున కాదియందును, అంకమునకు బావ్యామునను, 

అంకముఖ గర్భాంకసామాన్యమున కథలో విచ్చేదము లేకుండుటకై చూలిక 

భోజకల్పిత మయినది. చూలికాఘటనమున భోజనిరూపితము అయిన భావములు 

కథావిచ్చేదము నూచించునవిగా నున్నవని [గహింపవలెను. కావున గర్భాంకము 

అంకముఖనులను నంకజాహ్యూములు కాని వానితో స్వభావతః అంకమునుండియు 

నెట్టి కథావిచ్చేదము లేకుండుటకై చూలిక కూర్చుట యుక్తము. చూలిక 

యిట్ల్టవిచ్చేదహేతవుగా నున్నది. రూపకమున కూర్చు పొందు నితివృ త్తఖండ 

ములకు విచ్చేదము వి_స్హరము కలగ కుండుట అంకముఖము గర్భాంకము 

చూలిక కూర్చ దగునని కుశలపజ్ఞులు నిరూపించిరి అంకముఖ మంకాదిలో 

నుండుటయు అంకావళార మంకజావ్యాముగా నుండుటయు న్వళభావనంగత 

మయిన విశేషము. ఇట్లు వీనిచే నూచ్యము నూచిఎచి దృళ్య మంకములచే 

(పదర్శింప వలయు ననుట |పకృశార్థోపసంవోరము. ఇక కొన్ని నాటకళభాషా 
రూపముల నిరూపించి యీ యధికారము సమా ప్ప మొనరింపదగును. 



రీల్లిక్తి భావ [ప శాళనము 

నాటకథాష 

ఏతద్ద్వయం ద్విధా భూతం [శావ్యమ శావ్య మేవ చ 

సర్వస్య నియత స్యెతి [కమా_త్తద్వ్రయముచ్యతే. 482 

సర్వే సదస్యా నియతో నట ఇత్యభిధీయశే | 

సర్వ |శావ్యం (పకాశం స్యాద।| శావ్యం స్వగతం మశమ్. 488 

(డ్రావ్యం తు నియత నై ్యతన్నాట్యధర్మమ వేత్యు చ 

ద్విధా విభజ్య'తే త[త జనాంతమపవారితమ్. 484 

(తిపతాళాక రేణా న్యానపవార్యాంత రా కథాం 

అనోన్యామం| తణం యత్స్యా త్తజ్రనాంతికముచ్యతే. 485 

రహస్యం కథ లేఒన్యన్య పరావృత్యాపవారితం 

వస్తునిర్యావా* త్వాచ్చ నాట్యధర్మ వసం గతః, 456 

ఆకాశభాషితం తత్కిం |బవీషీతి |బవీతి యత్ 

|శుక్వేవాను క్షమ వ్యెకః తతళ్సా్యదాకాళభాషి తమ్. 487 

సూచ్యవస్తువు కాని అనూచ్యవస్తువు కాని | పయోగము€లో శిండు 

విధముల నుండును __ (శావ్యమని అ|శావ్యమని. వీనిని సర్వ |శావ్యము నియత 

[కావ్యము అందురు. సర్వపదమున సదనస్యులు, నియతపదమున నటుడు పరిభాషి 

తులు, సత్వ (శావ్యము (పకాళ మసి, అ| శావ్యము స్వగత మని వ్యవవ్భాత 

మగును, నాట్యధర్ముము సెనుసరించి _శావ్యమును "రెండు విధముల నున్నది-- 

“జనాంతికము అపవారితకము అని జాని పేగులు, | తివతాకావా_సమున నిత 

రుల నవవారించి-వారు వినకుండునట్లు నిషేధించి, వారి నలంభామణ జరుగుచుండ 

గనే యనోరన్య మామం[తణ మొనరించుట జనాంతిక మగును. అపవారిత 

మిట్లుండును. రంగమున నటుగా దిరిగి యితరునకు రవాస్యము చెప్పుట యప 
వారితము. నాట్యధర్మ్మ పసంగ మున కళథానిర్వావాక మగుటను ఆకాళభాపిశము 

వేరొకటి యున్నది. రంగమున నున్న యాతడు యవనికాపార్శ్వము చూచుచు 

““ఏమనుచున్నావు? ఇట్లనుచున్నా వా?” యని యిటు వ్య కి పలుక కున్నను 

పలికినట్టుగా భాాంచి పలుకుట యాకాళకఖాపిత మగును, ఇళ్లు నస్వప్శ్నూయి 
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న కేవలం రసో నైవ లక్ష్యం నైవ చ లక్షణం 

న నాయక నై ్ యవోత్కర్రో వర్ణ్యః సుకవీనా క్ర చిత్ 

కళథాశరీరం సర్వేషూమానుగు ణ్యేన కల్ప యేత్. 488 

_వబంధనిర్సాణమున సుకవీ సావధానుడుగా నుఠిడదగుననీ కవి 

యువదేశపరముగా నిది యావశ్యకము. సుకవి కేవలరసమును ముఖ్యముగా 

వర్శింపరాదు. కేవలము లత్యుమె పథాన మొనరింపరాదు. శేవలము లతణ 

మునె యనుసరింపరాదు. నాయకుని యుత్కర్ష ము వర్శించుటయె ముఖ్యము 

చేసికొనరాదు. అందర కనుగుణ మగునట్లు కథాళశరీరమును కల్పింపవలెను. సర్వ 

రంజనము (పథానము. 

ఇత్యాద్య శవమివా వస్తుపి శేషజాతం 

రామవమాయణాది చ విభావ్య బృవాత్క్మ థాం చ 

ఆసూతయే త్తదను నేతృరసానుగుణ్యాత్ 

చితాం కఛాముచితచారువచః (పపంచః. 489 

ఇఢి (శ్రీశారదాతనయ విరచి'తే భావ పః 'ళనే నా త్యేతివృ_త్రశరీరలత 

అణాభిధానం నామ సమో౭ధికారః, 

ఈ యధికారమున నిరూపించిన విధముగా నశేషవస్తువిశేషమును 

(పబంధమున చక్కగా నాసనూ తిత మొనరింవవలెను. రామాయణాదులను బృహ 

త్క-థను మహాకవి గంభములను పరిశీలించి కూర్చువలెను. రస-నాయకో చితముగా 

కథను చితముగ నాన్యూతింవ వలెను. సుకవి తగిన చారువచః వపంచము కల 

వాడై సర్వసముచితముగ గూర్చవలెను. 

ఇది (శ్రీశారదాతనయ విరచితమైన భావ|పకాశమునందు భావాలోక 
మున నాక్ష్యుతి వృ _త్తశరీర లక్షణాభిధానము అనెడి 

స_ప్రమాధికారము. 

B (67) 



అష్టమాధికారము 

దశరూపక లక్షణ కథనము 

ఈ యధికారమునకు దశరూవకలక్షణ మని వేరు. దశరూపకములలో 
నాటకము మొదటిది. నాటకమునకు (పాధాన్య మున్నందున నాటకపశంస 
యున్నది. నాటకాలంకారములు తల్గక్షణము లిందు నిరూపితము లగును. పేేతక 
నటలతణములు పాళ్నికుల విశేషములు (వకృష్ణ సే) తక స్వరూప మున్నది, 
సూ | తధారక _ర్తవ్యము పస్తావనారూ వము అంకలవణము అంకాలంకారములు 

అంకసంఖ్య పూ న్రనాటకము తదూ వములు వివేచితము లయినవి. ఉర్దేశాను 
(కమమున (వకరణాదులు తదవాంతరవిశేషములు నిర్గిషము అయినవి. ఆయా 
విషయ పతిపాదనమున నితరుల మతము లుట్టంకితము లయినవి. 

కథాళరీరం కావ్యస్య లక్షణం చోపపొాదితం 

భరళాదిఖి కాచారై ్ యర్దర్శి లేన వ వ_ర్హ్మనా. 1 

(పాథన్యూన్నాట కస్యాస్య తత్సమ్యగభిధీయతే 
నాటకం (పకరణం భాణః పవాసనం డిమః. 2 

వ్యాయోగసమవాకారా వీథ్యం కేవోమృగా ఇతి 

తోటకం నాటికా గోష్టి సంలావ;ః శిల్పకం తథా, లి 

డోంతీ (శ్రీగదితం భాంకీ పస్థానం కావ్య మేవ చ 

వగక్షుకం సటకం నాట్య రాసకం లాసకం తథా. 4 
లు 

ఉల్లోవ్యకం చ వాలీన మధథదుర్శలి కా&పి చ 
య CC య? 

మలి కా కల్చవల్తీ చ పారిజాతకమిత్యపి. ర్ కలి. ౧ 

రసాత్మకా ద శేషు వింళద్శా వాత్మకా ముతా 

తేషాం రూవకసంజ్హా౬పి [పాయో దృశ్యతయా క్వచిత్, 6 రై 

(తింశ[దూపక భేదాశ్చ (పకాళ్యం ేఒ[త లత లై 8 



అష్షమాధికార ము వ్ఫ్రే] 

భరళాదినాట్యాచార్యులు పదర్శిం చిన మార్గమున కశఛాశరీరము 

కావ్యలతణము నుపపాదిత మయినది. రశరూవకములలో నాటకమునకు 

[పాథమ్య మున్నందున నది సమధికముగా నిరూపిత మగును, 

నాటకము -ప కరణము భాణము-పవాసనము-డిమము - వ్యా యోగము- 

నమ వాకారము-వీథి-అంక ము_ఈవేమృగము 

అను దశకము రసాత్మకము. 

తటక-నాటికా_గో ష్టీ _ నంలాప _ శిల్పక-డోంలీ_ శీగదిత-భాణీ- పస్థాన_ 

కావ్య_ చే తక -సట్టక-నాట నరానక-లాసక- ఉల్లోప్యక-వాల్లీస- దుర్మల్లి కా- 

మలి కా-కల ఎవల్లీ _పారిజాతళములు. 
౧౧ లు 

అను నిరువది భా వాత్మకములు- భావాత్మకములకు రూపక మను 

సంజ్ఞ యు దృశ్యమాన మగుటచే నువవన్న మని భావించునది. ఈ (తిం దూపక 

శిదముల లతణములు | పకాశితములగును. 

నాటక లక్షణము 

(పకృతి త్వాదథాస్యే షం భూయో రసవరి|గహోత్ = 7 

సంపూర్ణ లమణళ్వాచ్చ పూర్వం నాటకముచ్యే 

స్వేతరేషోం (పాక్ళతానాం నాటక సో_్తధర్శతః 8 

అతి దేళ క మాతళ్స్యాం గసమర్పకత యో చ్యతే 

|పథమముగా నాటకము నిరూపిత మగుటలో నౌచిత్యమున్నది. 

నాటకము సర్వవిధరూపకములకును (పకృతి. [ప్రకృతి యనుట సర్వాంగోపదేశము 

కలది యని భావము. ఇతరములు వికృతిరూపములు. అందన్ని యంగము లుప 

దినములు కావు. “పక్ళతివత్ పిక్ళతిః కర్తవ్యా” అను మీమాంసకన్యాయాను 

సారమున (పకృతిలో నుపదిష్టము లయిన యంగములను వికృతిలా"నికి చెచ్చికొన 

వలసి యుండును. ఈ శెచ్చికొనటను “అతిదేశము అందురు. నాటక మితర 

ముల కంగసమర్వ్పుకము కాగలదు. నాటకము నందు భూయోరస పరిగవా 

మున్నది. ఒక రసము ముఖ్యమగుట అన్యర సము లంగములుగా నుండుట రస 

ములకు సంబంధించిన యుద్దీపన |(పకమన రీతులు రసో చితవిభా వాదిసామ గీ సంధా 

నము నాటకము నందు సాతిశయముగా నుండును. నాటకము సంపూర్ణ లతణము, 

నాటకమునందుండవఆయు సంధులు సంధ్యంగ ములు పతాకాస్థానక ములు మొదలగు 

నవి యన్నియు నిందుండును. కావుననే మొదటగా నాటకమును జెప్పవల 
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యును. ఇతర రూపకము లన్నియు (వక్ళతి యగు నాటకమునకు సంబంధించి 

నవి. ఈ నాటకము వానికన్ని టికిని అతిదేశ కమమున స్వ్యాంగముల సమర్పించు. 

నది యగును. ఇట్లిన్ని ధరశ్రముల వె శిష్షరమున్న ందున నాటకము (పథ మోప 

దేశ్యము. ముందుగా నిరూపణీయము. ఇంకను నాటకము విశిష్టము. 

వికాస విస్తర మోభ వి చేపాత్యకతోదిత 8. 9 

చేతోవికారై రంగాంగి భూళాన్టరన యో గతః 

రసా|శయశ్వం; సంపూర్ణ లక్షణత్వం చ కథ్యతే. 10 

అర్థ పక్ళత్య వస్థాత్మ సంధిసంధ్యంగవ్భ త్తిమత్ 

అర్థోోపశెపకై ర్యుక్తం పతాకాస్థానకాదిభిః 

రసాలంకారసహితం నాటకం పూర్త లక్షమ్,. 11 

కా వ్యార్గసం భేదము వలన  సా్యాదము గాల్లు విధముల కలుగును- 

వికాసము, వి_స్తరము, తోభము, వికేపము అని. ఈ నాల్లు విధములైన చేతో 

వికారములు నాల్లువిధములగు రసమయ ।పవ్భత్తులకు హేతువు లగుచున్నవి. 

జనకములైే న నాలుగు రనముల వలన జన్యములగు నాలుగు రసముల ఉత్పత్తిని 

అంగీకరింపవలసి యున్నది. వీనికి సముచితమైన అంగాంగిభావము వలన జన్య 

జనకభావము స్ఫుటమగును. ఇట్ట అష్టరస యోగమున కావ్యమునకు రసా శయత్వ 

మును నిశ్చయింవవచ్చును. నాట క[పాథమ్యము నిరూపించుటలో భూయోరస 

పరి గవామును చె విధముగా గురి ంచునది. సంఫూర్జ లక్షణాత్వము అనునదియు 

[పాథమ్య హతువుగా నూచితమైనది, దాని స్వరూవ మిట్టు పరిగావ్యాము. 

నాటకము పూర్ణలతణ మగుటకు ఈ చెప్పునవి అన్నియు నుండవలెను - బీజ 

విందు పతాకా | పకరీ కార్యము లనెడు అర్థ[పకృతు లై_దు. ఆరంభ, యత్న, 

(పావ్యాశా, నియతా వ్ర, ఫలాగమము అనెడు అవస్థాపంచకము. అర్థ | పకృతి 

వష్టాత్మక మైన ముఖ, |ప్రతిముఖ, గర్భ, విమర్శ, నిర్వవాణము లను సంధు 
లె దు. ఉప ఉేపపరికరాదులగు నంధ్యంగము లరువచినాలుగు. భారతీ, 3 శిక్రీ 

సాత్యతీ, ఆరభటీ అని వృత్తులు నాలుగు. పతాకాస్థానకాదులై న అర్థోప ఊప 

కము లను వానితో నాటకము కూడియుండుట రసాలంకారసహితమగుట నాట 

కమునకు సంబంధించిన పూర్ణ లక్షణము. 

పంచ వంచ చతుష్షష్టి ః చతుః పంచై కవింశతిః 

మట్ త్రింశన్న వతిర్యత తదాహుర్నాటకం బుధాః. "12 



అఫ్టమాధికారము క్శ్రీకి. 

అర్థ పకృతి యో౭౬వస్టాః పంచపంచేతి కీరి తాః 
థి థి ఎక్ 

అంగాని వృ_త్తయ_స్త[త సంధిసంధ్య న్హరాణి చ. 18 

చతుషషిః చతుః పంచ ని కవింశలతిభిః [కమాత్ 
బలు యా 

సంగీతాంగాని నవతిః షట్ ౧ంఛద్భూషణాని చ, 14 

పూ ర్వాధికారములలో వలె, అభీష్టమెన సాంకేతిక విషయమున పారి 

భాషిక గూఢార్గ పదములను [పయో గించుటలో శారదాతనయునకు అభిలొష 

యున్నది. పంచ, పంచ, చతుష్షష్టి, చతుః, పంచ, ఏకవిశంతిః, మ ట్తిం౦ళత్, నవతి, 

కూడి యుండుట నాటకస్వరూపమని బుధులు సాంశేతికముగా నిర్ణయించిరి. 

గూఢార్థములై న ఈ పదముల భావార్థము నీ విధముగా (గహింప దగును. అర్థ 

(పకృతులై దు మొదటి పంచ పదమున పరిగావ్యాము. ఆరంభాద్యవస్థలె దు 

రెండవ పంచపదమున స్వీకార్యములు. సంధ్యంగము లరువది నాలుగు చతుష్షష్టి పద 

(పతిపాడ్యములు. నాలుగు వృత్తులు చతుః పదమున (గావ్యాములు, తరువాత 

పంచపదమున _ముఖాదినంధులు |[గావ్యాముఖు. వకవింశతిపదమున ఇరువది 

యొకటి సంధ్యంతరములు స్వీకార్యములు. అరువదినాలుగు, నాలుగు, ఏకవింశతి 

సంఖ్యాకములతో కూడిన ఐదుసంధులు, నవతి సంఖ్యాకములై న నంగితాంగ 

ములు, షుట్ట్ర)ంశత్ సంఖ్యాకములై న భూషణములు అను నివి యన్నియు 

నాటకమునకు పూర్ణ తాసంపాదకముగా నున్నవి. నాటక మితరములకు [పకృతి 

యగుట రనపరిగవా ముండుట సంపూర్ణ లక్షణత్వ ముండుట నాటక పాథమ్యము 

నకు హేతువులుగా మొదట నా నూ|త్రితములై నవి. వాని నస్వరూవసం కేతమును 

నూచితమైనది. పూర్వాధికారములలో నీ యంశములు విస్తృతముగా నిరూ 

పితము లై నవి, 

న తజ్జానం న తచ్చిల్పం నసా విద్యా న సాకలా 

న తత్కర్మ న యోగోఒసౌ నాటకే యన్న దృళ్య లే. 15 

అపి సిద్దేంత విదుషాం ము క్రి రభ్యాన కెళలాత్ 

న తు నాటకవిద్యేయం సర్వలోకానురంజనీ. 16 

నాట్యమున లేనిది లేదు, లోకమున నచేకితము లన్నియు నాట్య 

మున నున్నవి -- అను భావమును (పధానముగా నిరూపించుటశకె భరతుడు 

నాట్య వేదమున “న తజ్జానం న తచ్చిల్పం” అను కారికను నిరూపించెను. భర 

తానుసారమున భావ(పకాశనము నిర్మింప దలచిన శారదాతనయుడు ప్రసంగ |ప్రా_న్హ 



రతీకీ భావ |వశాశనము 

మైన నాటకమున నాట్యమున నున్న దంతయు నున్నదని నిరూపించుట కీ కారి 

కను నిరూపించెను. ౦సాళయ నాట్య నిషృన్నములగు రూపకములలో నాట 

కము (పధానమైనందున నాట్య సంగతము నాటకసంగతము అగునని భావింపవలసీ 

యున్నది. నాటకమున కానరానిది లేదు. నాటకమున అన్నియు ఉన్నవి. 

నాటకమున లేని జ్ఞానము లోకమున చేదియులేదు. నాటకమున లేని శిల్పము 

లోకమున ఏడియు 'తేదు. నాటకమున లేని విద్య లోకమున లేదు. నాటకమున 

లేని కళ లోకమున లేదు. నాటకమున లేని కర్ణగాని, యోగము గాని లోక 

మున లేదు. లోకమున నపేజితములగు జ్ఞానశిల్ప విద్యాక లాక ర్మ యోగములు 

అన్నియు నాటకమున ఉన్నవి. “యదిహోస్తి తదన్య|త” ఏది ఇందు కలదో అది 

యంతట నున్నది. ఇందు లేని చెందును లేదు. ఇట్టనుట నాటకమున సర్వసామ 

రస్య మున్నదని సర్వరంజన సామి యన్న చని ని రూపిచినట్లుగును. విద్యాంసు 

లగు వారలకు అభ్యాస కాశలమున ముకి ఒకప్పుడు లభించును. మరియొకప్పుడు 

లభింపదు, కాని ఈ నాటకవిద్య సర్వలోకానురంజన సామర్ధ్యము కలది. 

భరతుడు నాట శ్ర పదమున నాట్యఫలసంకీ ర్త రన మొనశించుచు అ నేక పయోజనము 

లను (పతిపాదించెను. వాని నన్నిటిని (కోడీకరించి నాటక విద్యా రూపము ఈ విధ 

ముగా నిరూపిత మైనది. 

నృపతీనాం యచ్చరితం నానారనభావచేష్టి తె ర్భవుధా 

సుఐద.ఃఖోత్ప త్తికృతం విజయ నాటకం నామ 

రత్నా వల్యాదిషు (పాయళ్ళరితం రసభావయుక్. _ 17 

సుఖం మలయవత్యాళ్ళ్చ దుఃఖం గరుడచంచునా 

జీమూతవాహన నై్యైశన్నాగానందే విభావ్య కే. 18 

నాటకములందు నానారనభా వచేప్లి తములతో గూడుకొనిన నృపతుల 

బహువిధచరిత ముండును. అక నాటకము సుఖోత్ప త్తికృతము దుఃఖోత్స తి 

కృతము నగును. (శ్రీవార్షదుల రత్నాపల్యాదులలో సామాన్యముగా రసభావ 

యుత మయిన చరిత మున్నది. అది సుభోత్స త్తికృత మయిన చరిత మగుట 

స్పష్టము. (శ్రీహర్ష నాగానందముతో నాయకు డయిన జీమూతవావానునకు 

గరుడుని చంచుకృతముగా దుఃఖము విభావిత మగును. అందు నాయక యయిన 

మలయవతికిని దుశ?ఖమ వికావిత మగును. రాగకృత మయిన వియోగవేద 

నాత్మక దుఃఖము శృంగారమున రూపక సౌవ్టవము సంపాదించుటను, రాగేతర 



అప్పమాధి కారము క్శ్రిర్ 

కృత మయిన వేదనాత్మకదు ఃఖము దుఃఖభాత్భకముగా నుండుటయు భావ్యము. 

అథవా; నాగానందమున మలయవతికి సుఖము, నాయకు డయిన జీమూతవావా 

నునకు గరుడచంచువుచే దుఃఖము ననియు భావ్య మగును. 

అంకనియమవము 

నాటకే చ [పకరణిె సంచాద్యా దళకీ రి తాః 

అంకాః స్యున్హ్మత పంచాంక మేతన్యారీచవం చితమ్. 19 

షడంకం నాటకమిదం వేణీసంపహోరనాటకం 

శాకుంతలా ది సప్తాంకమష్టాంకం నలవి[కమమ్. 20 

దెవీపరిణయ స్తత నవాంకం నాటకం స్భృతం 

దశాంకం నాటకమిదం జాలరామాయ శాదికమ్, 21 

కుందమాలా2౭[త సు శివా స౭ధిపంచకనంయుతా 

తాం చ వేణీనంవోరః వ ట్లింళద్భ్యూవ ణోజ్ఞ్జ్వలః. 99 

'దెఫీపరిణయః సర్వవృ త్తిని పృన్న ఉచ్యతే 

(పవేశకాదినిప్పు త్తిర్నాగానందే పదర్శితా. 28 

రూవకమునం దుండదగిన యంకముల విభాగ మిచట నిర్దిష్ట మగును, 

నాటకమున (పకరణమునను అందు మొదలుగా పదియంకము లుండదగునని 

కీ ర్రించిరి. మారీచకవంచిత మను నాటక మయిదంకములతో నున్నది. వేణీసంహోర 

నాటక మారంకముల నున్నది. శాకుంతలాదికము సపాంకము. నలవి కమనాటక 

మష్టాంకము. 'దేవీపరిణయము నవాంకనాటకము. బాలరామాయణాదికము దశాం 

కము. దెజ్నాగరచిత మయిన కుందమాలానాటకము సుక్లిష్టము, సంధిపం-చచక 

ముతో గూడియున్నది. వేణీసంవోరనాటకము మ ట్రీ 9౦ళద్భూషణముల గూడి 

సమ. జ్ఞ్వలముగా నున్నది. _దేవీపరిణయనాటకము నసర్చవృ త్తినిష్పన్న మనదగి 

యున్నది. నాగానందనాటకమున (పవేశకాదుల నిష్ప త్తిరీతి (పదర్శితమె యయి 

నది. సంధ్యాదియు కములు (పశ_స్హములు నయిన నాటకములు నిర్షిష్టము లయినవి. 

వీనిలో మారిచవంచిత నలవి కమ చేవీపరిణయ నాటకముల స్వరూప మిప్పటికి 

నజ్ఞాతముగ నున్నది. వేణీసంవోరాదులు నిశ్హా౭ములె. నాటక [పాశ _స్హ్యసంపాద 

కములలో నాట్యార్థనము శత్తేజనములో గొన్ని నాటకాలంకారములు కలవు. వాని 

శామని'ర్రేశము లక్షణకథ్రనము [వకృత మెపేతితము. 
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నాటకాలంకారములు' 

నయాతిశయదాతిణ్య సిద్దరభి పాయ గర్హ్హణాః 

ఉపడిషం చ మాలా చ సారాపత్తిశ్చ సం(భమ;ః. 94 
ల ఫలి 

పా స్ప తాపః (పసిద్దిళ [| పాతుద్భ ష్లాంతసంశయః 

గుణాతిపాత ఆందో విచారః [పా _ప్తిరేవ చ, బి 

విశేవణం నిరు కిశ్చ కపటం చ మనోరథః 

యాళ్హా నిదర్శనం చాశీరభి మాన; స్పృవో౭_పి చ. 26 

పృచ్చాభిజ్లానముర్దిష్టం శోభోదాహరణో తథా 

నీతిరతరసంఘాతః షోభళ్చార్థవి శేషణమ్. 27 

[పోత్నాహానం గుణాఖ్యానం గుణో కి శ్చ నివేదనం 

గుణానువాదోపప త్రిపరీవాదోద్యమా అపి. 25 

అను కసిదిః కార్యంచ పరివోర స్తథా[శయః 
=== © CN 0 

ఉ కిర్దేశో౭నువృ త్తిళ్చ |ప్రవార్షశ్చ తమేతి చ. 29 
= ద ఆని యె 

చతుష్షవ్లి.(1) రలంకారాః కథితా నాటకాశయాః 
యలు 

నాటక్మాళయవఎ లయిన యలంకారములు నాటకాలంకారము లనదగి 

నవి యిచట నిర్జిళ్యమానము లగును. అవి చతుష్షష్టి యని యిచట సంఖ్యా 

నికేళ మున్నది. కాని యవి యిచట చతువ్వష్ని లేవు. ఉన్నవానిపేరు లిట్లు 
(6 యె6 య 

న్నవి. 

నయ __ అతిశయ - దాతీణ్య — సిద్ది — అభి పాయ-- 

గర ణ -- ఉపదివ _ మాలా __ అరావతి - సం భమ-- 
03? A) @ జాలి 

పశ్చాత్తాప_|పసిద్ది - పాతు -_-దృష్టాంత _ సంశయ. 

గుణాతిపాత - ఆ|కంద - విచార - పా_వ్లీ - విశేషణం 

నిరుకి - కపట - మనోరథ -- యాచ్ల = నిదర్శనం-- 

ఆశీ - అభిమాన __ స్సృహో - పృచ్చా - అభిజ్ఞాన-- 

ఉద్దిష్ష _ ళోభా _ఉదావారణ - నీతి - అతకరసంఘాత- 

ఊోభ -__ అర్థవిశేషణ య (పోత్సావాన _ గుణా*ఖాాన _ గుణో క్రి- 

నివేదన - గుణానువాద -- ఉపపత్తి - పరీవాద _ ఉద్యమ_ 

అను సిద్ది - కార్య -పరివోర - ఆశయ - ఉక్తి- 

"దేశ - అనువృ త్తి - |పవార్ష - వమ = లీకీ 
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వీని స్వరూప మీ విధముగ నున్నది. 

యూనో; (పియకరో యో౭ర్థః స నయః కథ్యతే బుధ 8. §0 

విశేవకీ రనం యత్సా౧దరే సో2 తిశయః స్మృతః 

చిత్తానువృ తిరాటీణం౧౦ సిదిరిషారసంగమ:ః. 91 
క జాత లి అ6 థి 

స్వా ద్యేవ్వ కేవ్వవాంమానః సో౬భిపాయ ఇలీరితః 

కుతవ గర్భ ణేత్యుక్తా |కోధాన్మానాచ్చ మత్సరాత్. 82 

లోక వేదమతాఖారనముపడిష్ల ముదావా తా 

గుణాభిధానం మాలా స్యాదర్థానామిష్ట సిద్దయే. 88 

అగ్థాంతరస్య కథనే య, తాన్యోఒర్ధః [పతీయ శే 
థి థి 

వాక్యమా ధుర్భసంయుక్తా సార్థాపత్తీరితి స్శ్భతా. ల్రిక్తీ 

వచనవ్యవహో రేషు స్థలనం యస్స సం భమః 

అనుతాపో గతార్థస్య పశ్శ్చాతాప ఇతీరిత:. 85 

(పసిద్దిర్జోకవిఖ్యా తె ర్వాకై రరర్ణ| పసాదనం 

వతు పసాధకో "హేతు; దృష్టాంతః సామ్యకీ గ్లనమ్. 86 

అనిళ్ళయేన వాక్యన్య సమా_్తిః సంశయః స్మృతః 

నాట్యాశయనాటకాలంకారములలో నయాదిసంశయాంతము లయిన 

పదునై దలంకారముల స్వరూవ మిచట నున్నది. 1. నయము. | వేయస్మీపియు 
లకు (పియంకరమగు నర్ధమును నయ మందురు. ౭, అతిశయము, ఆ యర్ధమున 
విశషక్సీర్తన మతిశయము. లి. చికానున ర్తనము దాత&ణ్యము. 4. ఇష్టార్థ 
సంపా్తి సిద్ది. ర్, స్వాద్యార్థము లం దవాంమాన మభి వాయము. 6, కుత్స 

నింద యొనర్చుట గర్హ్హణము; ఇది [కోధమున మానమున మత్సరమున గలుగును. 

7. లోకవేదసమ్మతమగు మళము చెప్పుట యువదివ్ష మగును. 8. గుణాభిధానము 
మాల యందురు. త _త్తదర్గముల యిష్ట సిద్ది క గుణాభిధాన ముండుట మాల. 

10. అర్థాపత్తి. అర్జాంతరము చెప్పునప్పు డన్యార్థము వాక్యమాధుర్యనంయు క్షమె 

యవభాసించిన నది యర్థావ త్తి యగును. 10. నం|భ్రమము వచనవ్యవవోరము 

లందు గల న్రలనము సం|భమము. 11. గతార్థమునకు సంబంధించిన యనుకావము 

నకు పశ్చాత్తాప మనిపేగు. 12. లోకవిఖ్యాతములగు వాక్యములచే గలుగు 

B (68) 
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నర్భ|పసాదనమునకు (పసిద్ది యని వ్యవహారము. 18. పక్మపసాధక మగునది 

చాతువు, 14. సామ్యకీ _ర్తనమునకు దృష్టాంత మని చేరు. 15. సంశయను. 

నిశ్చయర హితముగా వాక్యము సమా_ప్ర మొనరించుట సంశయము, 

గుణాతిపాతో వ్యత్య _న్తగుణాఖ్యానముదాహృతమ్. 87 

ఆ[కందో౬భీష్టవిషయః శోకాలాప ఉదాహృతః 

యథో చితముపన్యాసో విచారః పరికీ ర్తితః,. లిరి 

పక దేశాద శమస్య క్షనం (పొ వీరుదాహృళా 

సిద్ధార్థ హేతూపన్యాన విశపో కి ర్విఇవణమ్. 89 
AO యాం 

ఇచట గుణాతిపొతాది విశషణాంతము లయిన అయి దలంకారముల 

స్టరూన మున్నది. 

16. వ్యత్య _స్తగుణాఖ్యానము గుణాతిపాతము. 1. అఖీష్టవిషయ 

మునళోకాలాప మా|కందము, 16. యథోచితముగా నుపన్యసించుట విచారము. 

19. ఏక దేశమున సర్వవిషయజ్ఞానమునకు [పా_ప్రియని వేరు. 20. విశేషణము. 

సిద్దార్గమున హేతువు నందలి విశేషముల చెప్పుట విశేషణమగును. 

నిరు క్రిర్నిరవద్యో క్తి! పూర్వోకార్థ పసిద్దయే 

ఉక్తార్గస్యాపలాపో యః కపటం తదుదాహృతమ్. 40 

మనోరథో ౬న్యాపదేశై ౩ స్వాభిపాయస్య నూచనం 

యాతి కథ్య తే౭ థీష్టసంగమ।పార్డ నోభ యోః. 41 

నిదర్శనం తత్సమానవస్తురూపక్య కీర్తనం 

ఆశీర ఫీషవిషయసా గ్రయురాద్యర్థ వరనమ్. 42 
లు ఇ (అ 

ఆంగీకారో౬ ఖిమానః స్యాద శై వార్తాదిభిః కృతః 

రమణీయార్డవిషయో రాగో యః సా స్పృహా మళా. ఓలి 

అన్యేవణం తు పృచ్భా స్యాదభిజ్ఞానం తు నూచనం 

ఉదిషమరనిరేళ పారోశ్యాచ్చావరోత్యుతః, 44 
(న) అ 0 

స్యభావపకటనం శో ఖేతి పరికీ_ర్య'ే 

దృఢతు ల్యార్ధక  ద్వొక్యముదడాహరణముచ్య శే. $6 
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న్యాయానువ_ర్తనం వీని లోకశా స్తా) విరోధతః 

స ఏపవాతరసంఘాతో వాక్యం భిన్నాతరం చ యత్. 48 

ఈ |పఘట్టమున నిరు క్తి మొదలుగా నతరసంఘాతము వరకు గల 

పంచదశాలంకారముల స్వరూపము కలదు. 21, నిరుక్తి. పూరోక్తార్థ|ప్రసిద్దికె 

పలుకు నిరవద్యో క్తి. 22. ఉక్తార్ధము నపలపించుట కపటము. 2కి. అన్యాప 

చేశములచే స్వాఖీ|పాయము నూచించుట మనోరథము. 24. నాయికానాయకుల 

యఖీష్టసంగమ (ప్రార్థన యాచన. ౭క. తత్సమానవస్తురూవము. నిరూపించుట 

నిదర్శనము. 26. అభీష్ట విషయములను తన యాయురాద్యర్థములను వృద్ది 

పొందింప జేయుట “ఆశీస్సు” అందురు. 27, పదార్థముల విషయమున వార్హాదు 

లచే నంగీకారము సూచించుట యభిమాన మందురు. £68. రమణీయార్డవిషయక 

రాగము సవా. 29. అన్వేషణమును పృచ్చ యందురు. 80. సూచన మొన 

రించుట యభిజ్ఞానము. లి. పరోతుముగ గాని యపరోకముగ గాని యర్ధని శ్రైళ 

మొనరించుట 'యద్దిష్ష మగును. శిల. స్వ పభా వప్రకటనము శోభ, లలి, దృఢము 

తుల్యము నయిన యర్థ మాపాదించు వాక్య సు దాహరణము. 84. నీతి. 

న్య్యాయానువ_ర్తనమును నీతి యుందురు. ఇది లో కశాస్తా) విరోధమున నుండ 

దగును. లీక్, శ్లి ప్లాకరముగా నుండు వాక్య మకరనంఘాత మగును. 

ఆత్మన్యభూతత ద్భావభావనం తమేోభ ఈరితః. 

విశిష్టార్భ |పమాకృద్యద్వాక్యమర్థ విశే షణమ. 47 

త్వరాని వేదనం యత్తు త తోోత్సావానముచ్య తే 

ఆఖ్య్యానం స్యాదుణాఖ్యానం గుణో క్రి ర్గుణకీ రృనమ్. 48 

సమావస్థానక భనం నివేదనముదావాతం 

గుణానువాదో యూనోర్యద్య్భూయో భూయో గుణన్తుతిః, 49 

ఉపప త్తి: స్వబుద్ద్యా౬ సై యోగ్యళాధానముచ్య తే 

అపవాదో మృషాదోషన్తూ త్సావాన్తూద్య మో భవేత్. 60 

అను క్ర సిద్ధిరుక్తార్గ స్యాన్య థాసిద్ధిరుచ్య తే 

(పయోజనాభిధానం యళ్కార్యమిత్యభిధీయ తె. ర్ 11 

పరిహార; (పతీతస్య కస్యాష్యర్హ స్య మార్జనం 

ఫీకాభయ|పదానం యత్స ఆశయ ఇతీరితః, ర్ల్లి 



రట భావ షకాశనము 

ఉ క్తి గ త్వాభిధానం స్యాత్ సోతుం నిందితు మేవ చ 

చేళః స్యాల్లి ంగినో జ్ఞానాభిధాన మితి కథ్య తే. ర్లి 

అభ్యర్థనానువృ _త్తిర్యా సాఒనువృ త్రిక దాహృతా 

సంతోషో కి; |పవార్ష 8 స్యాదనర్థాచ్భాదనం కమా. ర్4 
జారి యి @ 

ఇచట జోభాదికమాంతము లయిన పందొమ్మిది నాట్యాలంకార ముల 

రూప మున్నది. శిర. కోభము. తనయందు లేని తద్భావభావనము తోభ 

మగును. ల. విశిష్రార్థము యొక్క యథార్థ జ్ఞానము కలుగ "జేయు వాక్యము 

ఆర్థ విశేష పదవాచ్యము. శిర, త్వరానివేదనమును |పోత్సావాన మందురు. 

89. గుణముల కథనము గుణాఖ్యానము. 40. గుణముల కీర్తనము గుణో క్రి. 

41. సమావస్థానము చెప్పుట నివేదనము. 4&2, యువానన్టలో నున్న వారి భూయో 

భూయో గుణాస్తుతి గుణానుగాద మగును. 48, స్వబుద్దిచే పదార్గ ములందు 

యోగ్యత నాపాదించుట నుపప త్తి యందుకు. 44. మృషాదోష మపవాదము. 

45. ఉత్సాహ ముద్యమము. 48, చెప్పిన యమున క న్యధాసిద్ది యుండుట 

నను కసిద్ది యందురు. 47. (పయోజనక థనమ.ను కార్యమందురు. 48. (పసిద్ద 

మగు నర్హము నేచేని మారన మొనరించుట పరివారము, 49 భీతాభయపదానమున 

కాశయ మనిపేరు. 50. స్తుతియొనరించుటకు గాని నిందించుటకు గాని తత్వము 

నిరూపించుట నుక్తియందురు. ల్1. లింగిజ్జానాభిధానముదేశము. 52, సంతోపో క్తి 

(పహర్ష ము. 59, అభ్యర్థము ననుసరించుట ననువృ త్తి యందురు, రీ4. అనర్థము 

నాచ్చాదించుటకు తమయని వ్యవహారము. ఇట్టి విధముగా నాటకాలంకారముల 

స్వరూపకథన మున్నది. ఇల్ల పారిభాపికము లయిన నాటకాలంకారముల |గథన 

మున నాటకళోభ యతిశయించును వవతితశ్ళంగార రసపోషణము సముచిత 

ముగానుండును. ఇట్ట నాటక | పయో గము సంతుష్టి సంపాదించును. లతగాలం కార 

మను నా నాట్య వేద భాగాత్శక| గంథములోని వష ట్ర్రంశత కావ్య లణతముల నిట 

భావింపదగును. వానిరూపము వేరు; వీని రూపము వేరు. 

ఈ దృగ్గకణసంయు క్షం నాటకం సుపయోజితం 

(పేవకస్య నటస్యాపి | పాళ్నికన్య క వేరపి. ర్ర్ 

స్యాద్భు క్షయే ముక్తయే చ తెపాం లక్షణ ముచ్యతే, 

ఇట్లు లకణసంపన్న మయిన నాటకము సు|పయోజిత మయినచో 

'ేకకునకు నటునకు |పాశ్నికునకు కవికిని భుక్తి ముక్తిప్రద మగును. సర్వ 



ఆస్ప్ట్రూధిళా రము ద్ర] 

లక్షణా సంపత్తి సు ప్రయోగ సంపద రెండు నావళ్యక్రములు. సర్వ్యలత్షణసంపద 

వమున్నను [ప్రయోగము తగిన పథమున లే కున్నచో రాణింపదు. “| పయోగత్వ 

మనాపన్నే కావ్యే నాస్వాదసంభవః ” యనినట్లు పయోగసౌష్టవము లేకున్నచో 

నాస్వాద ముదయింపదు. |పయోగమున్నను లతణసంప త్తి లేకున్నచో నా 

స్వాద్య మె యుండదు గావున నాస్వాదము కలుగదు. అందుననె రెండు నావ 

శ్యక ములు. అప్పుడే | పచకాదుల కది యా మోద సడము. (పవతకాదుల స్వరూప 

వై భవము ననుసరించియు నాబకమపా త్త యుండును. విశిష్టుల కామో దాతు 

వగునదియు విశిష్ట మగును. కావున [పకృతము _చుకకొదుల లక్షణక థన మావ 

శ్యకము. ఆలక్షణము నిరూపిత మగును. [పేతకలతణ మిట్లున్నది. 

(పేకకుడు 

యళో ధర్మరత; శాంత; శు తాభిజనవృ త్తవాన్ . EG 

మడంగసాట్యకుళల; చతురాతోద్యవిచ్చుచిః 

చతురో౬భినయ ళ్ళ రనభావవి వేచకః. ల్' 

నై పథ్యదేశళాషో జః కలాళిల్ప విచక్షణః 

శబ్దచ్ళందో౭_ భిధానజ్ఞ 8 సర్వసిద్దాంతత_త్వ్వవిత్. 58 

త్య _క్రమత్సరదోవళ్చ స నాళ్యు | పేతకః స్మృతః 

యశమున ధర్మమున నాన కుడు. శాంతుడు. (శుతము కలవాడు. 

అభిజాతుడు. మంచివృ _త్తము కలవాడు. షడంగసము వేత మయిన శాట్యమున 

కుశలుడు. నాలుగు విధము లయిన యాతోద్యముల నెరిగినవాడు శుచి పవృ తి 

కలవాడు. చతురుడు. అభినయము శెలిసినవాడు. రసభావవివేచకుడు. నై పథ్య 

విధానము తెలిసిన వాడు. బేశభాపావిదుడు. కలాకోవిదుడు. శిల్ప విచక్షణుడు. 

శబ్బవిదుడు. ఛందోవిదుడు. కోశ జ్ఞుడు. నర్వసిద్దాంతత_త్త్వవిదుడు. మత్సరదోవరహి 

తుడు. ఇట్టివాడు నాట్యమున | పేవకుడు కాదగును. 

నటుడు 

పభిర్లుణెరు పేతళ్చ (పయోగే వీతసాధ్వసః. ర్ం 

ఇంగి తాకారచేష్టాబ్లః నానా పకృతిశీలవిత్ . 

శిల్పవిన్నాయకాదినాం తదాత్మారవ త్తి భావక 8, 60 

చిత్రవిచ్చి|తవర్ణజ్ఞ తత్సంకరవిభాగవిత్ 

ఈ. దృగ్గుణవిశిష్టస్తు నటో నాశ్ష్యు (పళన్య తే. 61 



రల భావ (ప్రకాశ నము 

నటలత్షణ మీ విధమున నున్నది, (చేతకుని గుణము లన్నియు నీత 

నిలో నంగతములె యుండును. ఇంక నీ విశేషములు నుండును. నాటక పయో 

గమున సాధ్వసము లేనివాడు, ఇంగితముల నాకారములను చేష్టలను తెలిసినవాడు, 

నానా|పకృ్ళ తులను శీలములను గుర్తించిన వాడు, శిల్పవిదుడు, రామాదినాయ 

కుల కాదా త్ర్యాప త్తి భావింపగలవాడు, చితవిదుడు, విచితవర్శముల అెలినినవాడు, 
నానావిధము లయిన రంగులను తత్స మ్యేలనములను తత్సంకరములను తద్విభాగ 

ములను చక్కగా గుర్తింపగలవాడు నటుడు. ఇంక నిట్లి గుణవిళిష్టు డగుట 

నాట్యమున (పశంసాస్పదము. 

(పాశ్నికులు 

నట వేకకయోరు క్షగుణై 8 ఏతె ర్విభూపిత; 

యజ విత్ న రక ఎవ ఛందోపవిత్ శబవిత్ నృపః. 62 
ప వాట్ కాటా (0 

ఇ ప్రార్థః చిత్రకృ్ళత్ వేశ్యా గాంధర్యో రాజసేవకః 

సముత్సన్నే చ సంఘశై (ప్రాశ్నికాస్మే భవంతి హి. 6లి 

యజ్ఞవిద్దేవతాయో గే నర్తకో౬భినయాదిషు 
ఛందోవిద్వృ _త్తబం ధేషు శబ్చ్వవిత్వాఠ్యవి స్తశే. 64 

విభూతిగుణసంభోగపీర్యాంతఃపుర చేష్టి తే 

నృపః స్వచరికేషు స్యాదిష్టారస్సం స్త వే సదా. 65 

(పమాణాకృతిచేష్టాసు నానాలంకార యోజనే 

నాట్య నై పథ్యయో గేషు చి తకృత్తు ,పళన్యతే. 66 

కామోపవాగరే వేశ్యా తు గాంధర్వః స్వరతాలయోః 

సేవకే వినయాచాశే త పళే పాళ్నికా మశాః, 67 

ఇచట (పొళ్నిక[పశంసయున్న ది. నాటక [ప యోగ సంఘర్హ్ష ము 

సంపా_ప్త మయినపుడు |పయోగయోగ్యతను నిర్ణయించుటకు పదిమంది 

(పాళ్నికు లుండవలను. పదిమంది యనుట సంఖ్యానియమనము కాదు. వారివారి 

విళీవవి వేకము కలుగ జేయుట యిందు ముఖ్యము  [పొళ్నికు లనదగినవారు 

నిరూపించిన నట|పేకకుల గుణములతో విభూపితు లగుట యావళ్యకము. 

(సేతకు లిట్టివారు కావలెను. యజ్ఞవిదుడు -- నర్తకుడు_ ఛందోవిదుడు- శబ్ద 

విదుడు-న్భపాలుడు -ఇష్టార్డుడు _ చి| తకారుడు- వేశ్య _ గాంధర్వవిదుడు-రా జ 

సేవకుడు - అను నీ పదిమంది సంఘర్ష ము సముత్పన్న మయినపుడు |ప్రాశ్నికులు 



ఆప్ట మాధిశారము ర్క్షీశ్రీ 

గా వ్యవవారింపదగుదురు. వీరిలో యజ్ఞవిదుడు దేవతాయోగమునను, నర్తకు 

డథినయాదు లందును, ఛందోవిడుడు వృత్తబంధము లందును, శబ్దవిదుడు పాఠ్య 

వి స్తరము నందును ఉపయోగింతురు. నరపాలుడుఐశ్వర్యము గుణము సంభో 

గము పరా[కమము అంతఃపురచేష్టితము స్వచరితము మొదలగు వానియందును, 

ఇష్టార్థుడు సం_న్తవము నందును ఉపయోగింతురు. ఆయా విషయముల పరి 

కీలనమున సవాకరింతురు, చి|తకారుడు, (పమాణములను గుర్తించి ఆకృతి చూచి 

చేష్టలు భావించి వీని విషయమున నానాలంకారములు యోజన మొనరించుటలో 

నొట్యమునకు సంబంధించిన నై పథ్యములను కూర్చుటలో సవాకరించును. వేళ్య 

కామోపచారముల సమీజాసవాకారిణి యగును. గాంధర్వుడు స్వరతాలముల 

సమీతఊంచును. వినయాచారముల విషయమున రాజసేవకుడు సవాకారి యగును. 

ఇట్టి వీరు |పాళ్నికులుగా నుండదగుదురు. [పాళ్నికులు స్వనియతము లయిన 

విషయముల నాధారము చేసికొని సంఘర్ష సమయమున సముచితముగ (పాళ్ని 

కత్వమును నిర్వహింవవలిను, 

నాట్యప్రశ సి 
నానాళీలాః (పకృతయః వీలే నాట్యం |పతిష్టితం 

యద్యత్ స్వశిల్పం నై వథ్యం కర్మ వా చేష్టితం వచః. 88 

త_త్తన్నా కున సాధ్యం యత్స్వకర్శవిప యే స్థితం 

కాముకై శ్చ విద గైశ్చ | శేస్టిభిళ్ళ విరాగిభిః. 69 

శూర ౩ జ్ఞానవయోవృర్దెః రసభావవి వేచ కై 

బాలమూర్థాబ లాభిళ్ళ ఛేవ్యం యన్నాట్యముచ్య శే. 10 

లోక పకృతులు నానాశీలముల నుందురు. నాట్యము కీలమున ప్రతిప్టి 

తము. శిల్పము నై పథ్యము కర్మ చేష్టితము వచన మెవని కే విధముగ నుండునో 

తమ కర్మ విషయమున నది యెట్లు వ్యవస్థితమై యున్నదొో" యది యంతయు 

నాట్యమున సాధ్యము కాగలదు. కాముకులు విదగ్గులు శోష్టులు విరాగులు 

శూరులు జ్ఞానులు వయోవృద్దులు రసభావవివేచకులు చాలకులు మూార్భులు 

అబలలు అందరు ఈ నాట్యమును సేవింప జనును. కేవల మొక వర్గమునశె 

నాట్య సేవనము నియతము కాదు. ఇది సర్వోపదేశజననము. శై “/లోక్యభావాను 

కీర్తనము నాట్యమున నుండుట పరిిగావ్యా ము. 

త_త్తత్కార్యేషు లేపాం తు యస్మాదేతత్సవార్హ ణం 

తుష్యంతి తరుణాః కామే విదగ్ధాః సమయా శితే. ౯/1 
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అశేవ్వర్గవరాశైవ మో తేశ్వథ విరాగిణః 

శూరా వీభత్సరౌ|దేషు నియుర్దేష్వావా పము చ. 72 

ధర్యాఖ్యానపురాణోషు వృద్దాన్తుష్యంతి నిత్యశః 

స త్వభావేషు సక్విషు బుధాస్తుష్యంతి సర్వదా, 78 

జాలా మూగ్ధా(స్ర్ర్రియ్మళక్చైవ వోస్యనై_ పథ్యయోస్సదా 

యన్తుశ్షే తుష్టిమాయాతి ళోకే భోకమువైతి చ. 74 
లి 

(కుద్దః (కోరే భయే ఫీరుః స (శేష్టః | పేతకః స్మృతః 

నాట్యము సర్వుజనులకు సంకోమ్మ పదము. ఆయా కార్యములలో 

నాయా వ్యక్తుల కిది [(పవార్ష ణాత్శకము. తరుణాదు లందరు నాట్యమున 

సంతుష్టి. పొందుదురు. ఒకొ_క్క_ రొళెళాక విషయము నభిమానించి యాడదరించి 

యాస్వాదించి సంతుష్టి. పొందుదురు. అంద రన్ని విధముల నానంద మందు 

కొనుట కీ నాట్యరీతి సహాకార మిచ్చును. నాట్యము నందు కామము |పదర్శి 

తము కాగా తరుణవయస్కలు సంతుష్టి పొందుదురు. విదగ్గులు సమయా శి 

తాంశమున సంతుప్టి. పొందుదురు, ఆర్థపరు అర్థము నం దాసకులు. విరాగులు 

మో జాసక్తు అగుదురు. కూరులగువాకు 'రౌ దవీభ తాత్శక ము లయిన యుద్ద 

నియుద్దముల నాదరింతురు, వృద్దులగు వారు ధ ర్మాఖ్యానములు కల పురాణములం 

దాసకు అగుదురు. బుధులగువారు సర్వవిధము లయిన స_త్తభావముల నాసాప్ర 

దింతురు, సంతసింతురు. చాలకులు మూర్జులు (స్త్రీలును హాన్యము నై పథ్యము 

భావించి తుష్టు అగుదురు. కథావ్యక్తు లు తుష్టు అయినచో తుష్టి పొందుటయు, 

శోక మున్న శోకము పొందుటయు, |కోధ మున్న |కుర్ణులగుటయు, భయమున్న 

ఫీరువులగుట యు నుండునేని | శేష పేతకత యుండునని యఖిజ్ఞు లనిరి. సుఖ 

దుఃుఖాదిభావభావఏతాంతరంగము కలవారు కావలయుట నూచితము, 

నాట్య పశ_స్తి నిరూపించునపుడు నాట్య వేదము3 భరతుడు “ధర్యం 

ఆర్థం యశస్యం సోపదేశం సర్వక ర్మానుదర్శకం సర్వశాస్తా 9ర్ధసంపన్నం సర్వ 

శిల్ప పదర్శకం నాట్యం” అని సూచించి నాట్యమున “ధర్మము [క్రీడ అర్హము 

శనుము హాస్యము యుద్దము కామము వధ” యుండు ననెను. ధర్మ పవృత్తు 

లకు ధర్మము, కామోపసేవులకు కామము, దుర్వినీతులకు నిగవాము, కూరుల 

కుత్సాహము, అబుధులకు విబోధను, విద్వాంసులకు వై_దుమ్యము. | పభువులకు 

విలాసము, దుః ఖతులకు స్థెర్యము. అర్భోవజీవుల కర్ణము, ఉన్నాగ్న చేతసులకు 
ఖా 
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ధృతి, నాట్యమున గలుగు ననెను. *నానాభావోపసంపన్నం నానావస్థాంత రాత్మ 

కం, లోకవృతానుకరణం, నరకర్మసం శయం, హితోపదేశజననం, దుఃఖార్త 

[శమార్త శోకార్త వి శాంతిజననం, లోకోవచేశజననం నాట్యం” అనెను. నాట్య 

'వేదభావముల (కోడీకారము [పకృతమున భావిం వదగును. 

నాటకారంభము 

తదీద్భజ్నాటకారంభ| పకారో౭ త (పదర్శ్య తే. 75 

[పయుజ్య రంగం ని ష్కా మెత్సూ[తధారః సవోనుగః 

స్థాపక 8 (పవిశే_త్త|త సూ తధారగుణాకృతిః. 76 

దివ్యమర్స్యే స త|దూపో మిశమన్యతర_స్తయోః 

సూచయేద్వస్తు బీజం వా ముఖం పాతమథాపి వా, 77 

నాటక మ్ట్టది. ఇక నాటకారంభ| పకారము వర్ధితము కావలెను. 

నాటకలతణ సామ।గిని సముచితముగా (గథించిననె నాటకము [ప్రశంసనీయ 

మగును. నాటకశా(స్త్రమున గలదు గదా యని నిబంధించుట కుద్యమింపరాదు. 

లకతణముల యథాస్థాన పయోగమె సొందర్యావహ ము. అట్టి [పయోగముననె 

నట్టపయోగము రాణించును. మొదట న్యూతధారుడు రంగపప్రయోగ మొన 

రించి తన యనుచరులతో నిష్కమింపవలెను. అనంతరము స్థాపకు డనదగిన 

యొకడు నూతధారగుణాకృతియొ (ప వెళింప వలెను. అట్లు (పవేశించి నాట 

కీయమగు వస్తువునేని వీజమునేని ముఖమునేని నూచింపవలెను. అంకమున 

(ప వెళింపబోవు పా|తము నేన సూచింవపవలెను. ఇట్లు నూచించుటలో నీ నియ 

మము లున్నవి. నాటకమ న దివ్యవన్తు వుండునెని స్థాపక సూ తధారుడు 

దివ్యుడై నూచింపవలెను. మ ర్ష్య మేని మర్యరూపుడై నూచింపవలెను. కథా 

వస్తువు మిశముగ నుండునేని దివ్యమర్హ్యులలో నన్యతరరూపుడై. సూచింప 

వలెను. ఇది స్థాపకు డనదగు రెండవ సూ(తధారుని కార్యము. వస్తు వీజ పాత్ర 

ముల సూచించుట నిటు నాటకములలో కవులు నూచించినారు. అది యిట్లు 

భావనీయము. 

(వీతిర్నామ సదస్యా నామిత్యా బేర్వస్తు సూచ్యతే 

వీజం తు వేణిసంవోశే సత్సజా ఇతి దర్శితమ్. 78 

B (69) 
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రతాషావల్య్యాం ముఖం ద్వీపాదన్యస్మాదపి దర్శితం 

తవాస్మి గీత రా గేతీ పాతం శాకుంతలే కృతమ్. 79 

మురారికవి ర చికాన ర్థరాఘన నాటకమున “| పీతిర్నామ సదస్యానాం'' 

అనుశోకమున కథావస్తువు సూచిత మయినది. వేణీసంవారనాటకమున “సత్వ జా 

మధురగిరః” అను శ్లోకమున నాటకీయబీజము సూచిత మయినది. (శ్రీహర్ష 

రత్నావలిలో “ద్వీపొదన్యస్యాదపి'* అను శ్లోకమున ముఖము సూచితమయినది, 

కాళిదాస శాకుంతలమునందు “తవాస్మి గీతరాగేణ” అను శ్లోకమున పాత 

సూచన మున్నది. ఇట్లు వస్తువీజాదులను సూచించుట వలన రచనాసుళ్లిప్టత సిద్ద 

మగును. 

మురారినాటకాదులలో నున్న వస్తువీజాదినూచనముల నిట్లు |గహింప 

వచ్చును. మురారి నాటకమున నిది యున్నది. 

“పీతిర్నామ సదస్యానాం [పియా రంగోపజీవినః 

జిత్వా తదవవహార్తార మేష (పత్యావారామి తాం” 

సదన్యులకు పీతి సంపాదించుట రంగోపజీవియగు వాని క ఖీష్టము. 

సదస్య (పీతి నా షపియ. నా (పియ పారించిన వాని జయించి దాని మణుల 

చెచ్చెదను. కలవాకందలు డను నటుడు రౌ|దవీభత్స భయానకాద్భుత రసభూ 

యిష్ట ముగు (పబంధ మధభినయించి సదస్య పీతి హారించెను. నేను వాని జయించి 

సదస్యాభిమత రసభావ సంపద కల (పయోగము (ప్రదర్శించి (ప్రతి కూర్చు 

దును. ఈ నూతధార వచనమున రావణాపవ్చాత యయిన సీతాదేవిని (శ్రీ) 

రాముడు రావణుని జయించి మజల చెచ్చుట యను నాటకీయవస్తువు నూచిత 

మయినది. 

వేణీసంహారళ్లోకమ.న బీజము సూచిత మగుట పూర్వము నిరూపిత 

మయినది. రత్నావలిలో ముఖసూచన మిట్లున్నది. 

“'ద్వీపాదవ్యస్మాదపి మధ్యాదపి జలని ధేర్డి శో ప్యంతాత్ 

ఆసీయ ర్వుడితి ఘటయతి విధిరభిమతమభధభిముఖీభూ త।.”' 

సింవాలరాజదుహిత రత్నావలి సము[దమున నావలో వచ్చునపుడు 

నావ పగులగా సము[దమున బడినది. వణిజు డామెను పడవెక్కించి వత్స దేశము 

నకు దెచ్చి వత్సరాజాంతఃపురమునకు జేక్ళెను. సాగరంబ్బ యగుటచే సౌగరిక 
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యలునఏ రాజు | పేమించి కాడు దేవి యమిునది. ఇది కథావస్తువు. (పథ 

మాంకమున [పవేశించిన యౌొగంధఠరాయణమహోామం తి “ద్విపాదన్యస్యాత్ "అని 

పలుకును. |పస్తావనలో నూత్రధారు డంకముఖము సూచించుటకుగా నిది 

పలికెను. దీని యర్ధ మిట్లున్నది అన్యదీపము నుండిగాని జలనిధిమధ్యము 

నుండి గాని, దిగంతమునుండి గాని యభిముఖ మయిన విధి యభిమతమును 

రుటితి ఘటించును అని. ఈ యర్ధ మ:ఖముఖనూచక మగుట స్పష్టము. 

శాకుంతలనాటక మున (పస్తావనలొ సూ తధారుడు బుతుగాన మొన 

రింప వలెనని నటితో ననెను నటి గాన మొనరించినది. అప్పు డాతడు 

త్త వాసి గీతరాగేణ హోరిణా (పనభం వ్భాతః 

పవ రాజేవ దుష్యంతః సారం గేణాతిరంవాసా.'" 

అతి వేగము కల సారంగమున నీ దుష్యంతుని వలె మకోహర మగు 

నీ గీతరాగమున నే నపహృతుడ నయితిని అని. వేటకై దువ్యుంతు డడవి 

చేరగా వేగముగా పరుగెత్తు మృగము వెంట నాతడు దూర మేగినాడు. సారంగ 

మాతని నటాకరి ంచినది. ఆేి దుష్యంతుడు త గమున పవేశించుట నీ సూత 
రా యె వి 

ధార వాక్యము సూచించుచున్నది. దువ్యుంత నా త [పవేశము సీ సూ[తధారుడు 

నసూచించినాడు 

రంగం (పసాద్య మధురై శకః కావ్యార్గనూచకై_ 8 

బుతుం కంచిదుపాదాయ భార ీం వృ త్తిమాళయేత్. 80 

శోకశ్చ భార తీవృ త్వా సత్స తేత్యాదికోచ్యశే 

భారతీ సంస్కృత పాయో వాగ్వ్యాపారో నటూశయః. రే 

యా వా[కృధానా పురుష పయోజ్యా 

స్రీ వర్ణ తా సంస హ్ర్రాతపాఠ్యయుక్రా 

స్వనామణెయెః భరతః |పయోజ్యా 

సౌ భారతీ నామ భ వేత్తు వృ శ్తిః. &2 

కావ్యార్గసూచకము లగు మధురళ్లోకములతో రంగ|పసాధన మొన 

రించి, బుతువు నొకదాని నందుకొని భారతీవృ త్తి ననుసరింప వలెను. వేణి 

లోని “సత్సణా మధురగిరః” యనునది భారతీవృ_త్తి నున్న శ్లోక మగ భావ 

నీయము. భారతీవ్భ త్తి యనునది సంస్మృృత|పాయ మయిన వాగ్వా్యాపారము 
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అది నటాశయము. భారతీవృ_్తి స్వరూప మిట్టు నిరూపిత మయినది. వా(క్స 

ధానము పురుష పయోజ్యము (స్త్రీరహితము సంస్కృృతపాఠ్యసహితము భర 

తులు తమ నామధేయమున [పయో గింప దగినది _ ఇట్టిది భారతీవృ త్తి యగును. 

(పస్తావన 

సాం 8 (పరోచనాయుశక్తెః పిథి పవాసనాముఖై_ః 

_పేవకాద్యున్ముఖికారః (పన్తుతార్ధ్మ పశంసయా. 88 

[పరోచనా సా [శ్రీహర్షో నిపుణేళ్యాదినోచ్యతే 

ప్రస్తుతి స్తీ ఏదృగర్థస్య యా నా (పస్తావనా స్మ ఎత 84 

మద9(రా౧ రనపాశేతి వబేం | పసావనోచంతే ఏన్" త్రీ రాకా థ్రీ 

(పస్తావనాన్వతూప మిచట నున్నది. [ప్రస్తావనలో ,పప్తావ మావ 

శ్యకము. సాంగములు |పరోచనాయు కములు నగు వీథీప్రవాసనాముఖములతో 

(పస్తుతార్థ పళంపా పురస్సరముగా | పేతకాదుల కున్యుఖికరణము సంపాదించుట 

(పరోచన యగును. రత్నావలిళో “శీవహర్లో నిపుణః కవిః” యను ళ్లోకమున 

(పరోచన కలదు. ఇట్టే యర్ధమునకు ప్రస్తావ ముండుటచే నిది (పస్తావన యయి 

నది. మురారినాటకము లోని “మద్వర్యా రసపాఠగీతిగతిషు” అను పద్యమున 

(పస్తావన యున్నది. 

రత్నావలీ |పస్తావనలో సూ తధారుడు ; 

“శ్ర్రవార్డో నిపుణః కవిః పరిషద ప్యేపూ గుణ|గాహిణీ 

లోశే వోరి చ వత్సరాజచరితం నాళ చ దవా వయం 

వస్వ్వేకై కమపీవా వాం ఛితఫు|పా్తుః పదం కిం పునః 

మద్భాగ్యోపచయాదయం సమ. దితః సర్వో గుణానాం గణ,” 

(శృవార్తుడు నిపుణు డయిన శ3ఏపి ఈ పరిషత్తు గుణముల [గ్రహింప 

గలదు. వత్సరాజచరితము లోకమున మనోహరము. మేమును నాట వ్రమున 

దతులము, ఒక్కొాక విషయ మయినను వాంఛితఫల పదము. నో భాగ్యమున 

సర్వగుణగణము సం[ప్రా_ప్త మయినది. ఇది | పరోచన. 

'అనర్హ రాఘవనాటకములో సూతధారు డిట్లనును: 

“మద్వర్య్యా రసపాఠగీకిగతిషు (పత్యేకముత్కర్షి ణః 

మౌద్గల్యస్య క వేర్గభీరమధురోగద్గారా గి రాంపూ్య్యూతయః 
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వీరోదా_త్తగుణో_త్తరో రఘుపతిః కార్యార్థవీజం మునిః 

వాల్మీకి ఫఃతి స్మ యస్య చఠిశస్తో తాయ దివ్యా గిరః.” 

నా వా రందరు రసయుక్ర్షముగా పాఠగీతిగతు లొనరించుటలో 

(పళ్యకముగా నుత్కర్భ కలవారు. మౌద్గల్యగొ (త సంభూతు డయిన కవి 

(మురారి) వాక్పసారములు గభీరమధురోర్లారములు. నాటకనాయకు డయిన 

రఘుపతి వీరు డుదాత్తుడు గుణో్తరుడు. ఈ కావ్యవీజము వాల్ళీకిముని. 

తచ్చరిత స్తుతికై దివ్య వాక్కు సఫలము. ఇందు కవి నట నాయకాది (పశంస 

(పరోచనా రూపము. 

నూ తధారో నటీయుకో వస్తు |పస్తావనావధి, 65 

కురుతే యత సద్వ ్రళలెః తదాముఖముదాపహృాతం 

సూ తధాలరో నటీం బ్రా తే మారివషం వా విదూవకమ్. £6 

స్వకార్య| పస్తుతా శేపి చి తోకా య_శ్రదాముఖం 

నటీ విదూవకో వాపి పారిపార్శ్వక ఏవ వా, 87 

సూతధా రేణ సహితాః సంలాపం యత కుర్వతే 

చితై ర్వా క్ర్యైః స్వకా ర్యా క్రైర్విథ్యం గ రన్యథాపి వా. 88 

ఆముఖం తత్తు విజ్టేయం బురై$ (పస్తావనా౬పి వా 

(పవృ త్తక కథోద్ధత (పయోగా తిశయెస్త థా. 8లి 

వీథ్యం గై మోడి 8 'తశేపూం యోగః [పస్తావనోచ్యశ 

సూ[తధారుడు నటీసహితు డై | పస్తావనావధిక ముగా వస్తువును మంచి 

వృ _త్తములతో సూచించునేని యది యాముఖ మనదగును. అముఖస్వరూవము 

గుర్తించుట కంకను గొన్ని విశేషములు కలవు. నటి విదూవకుడు మారిషుడు 

పారిపార్శ్వకు డను వారు సూ తధారపరివారము. సూ తభధారుడు రంగమున 

(పవేశించి నటిని మారిషుని విదూషకు నుద్దేశించి పలుకుచు చితో క్రివ్యవవోర 

మున స్వకార్య ప్రస్తుళార్థమును స్ఫురింప జేయునేని యా శేపింప జేయునేని 

యది యాముఖ మనదగును. ఈ యంశమె రూపొంతరమున నిట్లు [గావ్యూము. 

నటి విదూషకుడు పారిపార్శ్వకుడు నూతతధారునితో గూడినవారై న్వకార్యా 

రము లయిన చితవాక్యములతో గాని నిరూపఫింపబోవు వీథ్యంగములళొ గానీ 



550 భావ పశాశనము 

చేరువిధమున గాని సల్లాప మొనరింతు కేని యది యాముఖ మగును. ఈ 
యాముఖమునె (పస్తావన యుందురు. (పవృ_త్తకము - కథోర్ల్షాతము _ (పయో 

గాతిశయము ఆను వీథ్యంగములతో |పస్తావన యుండును. వీథ్యంగములు 
పదునారు కలవు. ఇట్టి వీథ్యంగములతో సంబంధ ముండుట (పస్తావన యగును. 

[ప వెళో యో వసంశాదిసా మ్యేన స్యా(త్పవృ త్తకమ్. 90 

సత్చ కెళ్యాదినా శోక నాయమర్థో యదీరితః 

స్వేతివృ_తసమం వాక్యమర్థం వా యత నూ, తీణః. 91 

గ్భహి త్వా |పవిశేత్సా|తం కథోద్దాతో ద్విధోచ్యశే 

ద్వీపాది ల్యాదివా క్యేన యథా యాగంధరాయణ;ః, 92 

అర్హః (కూరగ హెత్యాది ము[చారాతస కల్పిత; 

ఆకర్ణ ర చాణక్యపా తపవేశ ఉపలక్యు తే. రల 

ఏబో౭_యమిత్యుప తేపాత్సూ| తధార| పయోగతః 

పా(తపవేళ్లో యత్ర ఏష (పయోగాతిశయో మతః. 94 

వష రాజీవ దువ్యంకెత్యాదినా స (వతీయతే 

పవృ _త్తక కథొద్ధాత |పయోగాతిశయ (తే. 05 

కీవు చాణక్య దుమ్యంత (పవేశై ర్లత్యుతే [కమాత్ . 

వసంతాదిబుతువుల సామ్యమున (పవేశళ ముడుట (పవృ త్తకము. 

వేణీనంహారము న._దు “సత్సజా మధురగిరః” అను శ్లోకమున బుతుసామ్యుకృత 

మయిన [ప వేశము సూచిత మఎ.నందున నది [పవృ త్తకషము. రెండవది యగు 

కథోద్ధాత స్వరూప మీ విధమున నున్నది. రంగమున సూ తధారుడు పలుకు 
నప్పుడు స్వేతివృ_త్తసమ మయిన వాక్యమును గాని యర్ధ్థమును గాని [గహించి 

పాత్రము |పవేశించు నేని యది కథోధ్ధూత మగును. ఇది ఆెండు విధములు- 

వాక్యము ననుసరించి (ప పేళించుట, అర్థము ననుసరించి (పవేశిచుట యని. 

రత్నావలిలో నూతధారుడు పలికిన ““ద్విపాదన్యస్మాత్"” వాక్యమునె యనుస 
రించి యాగంధరాయణుడు (ప వేశించుట యున్నది. ము దారాతస నాటక 

మున “ కూర్యగహః స శేతుః''అని సూ తధారు డనిన ఖ్లోకములోని యర్ణమును 

(గ్రహించి వాక్య శవణానంతరము చాణక్యపా[తము (పవేశిచుట యున్నది. 
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ఈ రెండు నాటకము లందలి యుదాహరణములు రెండు విధముల నున్న కథో 

ద్భతమునకు లక్యుములుగా నున్నవి. మూడవది యయిన |పయోగాతిశయ 

మిట్లుండును. సూ తధారుడు “పసపోయం'' “వీడుగో నితడు” అని సూచించిన 

(పయోగా నుసారమున పాత[పవేళ మున్నచో నది (ప్రయోగాతిశయ మగును. 

శాకుంతల నాటకము ప్రస్తావనలో సూ(తధారుడు ““ఏవ రాజేవ దుష్యంతఃి 

అని నప్పుడు పాతపవేశము |పయోగాతిశయరూపము. (పవృ _త్తకము _ కథో 

ద్ధైాతము - (పయోగాతిశయ మను మూడును ఫీమ -_ చాణక్య - దువ్యంత 

(పవేళశములచే గోచరించును. 

వీథ్యంగములు 

అథా_త తాని కథ్యం లే వీథ్యంగాని (తయోదశ. 96 

ఉద్దాత్యకావల గి తే [పపంచ త్రిగే ఛలం 
యం 

వా క్కేల్యధిబలే గండమవస్యందితనాలి కే. 97 

అస తృలాపవ్యాహోరమృదవాని (త యోదళ 

వీథ్యంగములు పదమూడు కలవు, వానినిచటనిరూపింపదగును. 

ఉద్దాశ్యకము _ అవుగితము - |పవంచము - [తిగతము - ఛలము - వాక్కేలి_ 

అధిబలము _ గండము - అవస్యం దితము _ నాలిక _ అస తలా పము - వ్యాహో 

రము - మృదవము నను నివి పీథ్యంగములు. వీని లతణస్వరూప మిక నిరూ 

పిత మగును. 

గూఢాగ పద పర్యాయమాలా (పశ్నో త్తరస్య వా. 98 

య।తానోంన౧సమాలాపో రేంధోదాత(ం తదుచగజే 

అన్ఫోన్యాహాపరూము కా సా త్వర త్రరమాలీకా. 99 

గూార్థ కదపర్యాయమూాలే కాలాప యోర్ష్వ యోః 

యథాహి పాండవానందే సా పళ్నో త్తరమాలికా. 100 

ఉద్దాత్యము రండు విధములు. గూ థార్జము అయిన పదముల పర్యా 

యములను మాలారూపమున నిబంధించుట యొక విధమ. | పళ్ళో _త్తరములకు 

సంబంధించిన విధముగా ననోోన్యసమాలాపము కూర్చుట శెండవ విధము. 

ఈ విషయమె యిట్లు రూపాంతరమున పరిగావ్యాము. (పళ్ళ త్తరమాలికా 

రూపమున _అన్యోన్యనమాలాపరూపముగా నుండునది యొటియు, అద్దరి 
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యాలాపములలో గూణార్జపదపర్యాయములు మూలమదు.గా నుండుట రెండవ 

దియు నగును. పాండవానంద మను నాటకము నందు (పళ్నో తరమాలికయీ 

రూపమున నున్నది. 

“రా భూమా బలినాం? కమా, వరిభవః కో౬ఒయం? స్వకులై_ రః కృతః, 

కిం దఊోంఖం? పరసం[ళ యో, జగతి కః శాఘ్యో? య ఆ|శీయశే, 

ణి / << 9 వ కో మృత్యుః? వ్యసనం, శుచం జహాతి కే? యెర్ని రికా? శ[తవః, 

చ_ర్విజ్టాతమిదం? విరాటనగ రే ఛన్నస్థితై 8 పాండవె 8. 101 

ఇం దిరువుని సంభావషణము |పళ్నో _త్తరరూపముగ నున్నది- బల 

వంతుల కలంకార మేమి? తమ. పరిభవ మేమి? తమ వంశమువారు కూర్చి 

నది. దుఃఖ మేమి? పరుల నాశయించుట. జగమున శ్లాఘ్యు డెవడు? ఆశ 

యింపబడువాడు. మృత్యు "వేమి? వ్యసనము. దుఃఖము విడుచు వా 

"రవరు? శత్రువుల జయించిన వారు. ఈ విషయము నెవరు (గహించిరి? 

విరాటనగరమున రవాస్యముగా నున్న పాండవులు. 

అథ వికమోర్వశీయే రాజ్ఞో విదూవకస్య సల్లా పే 

కామపదార్థ | పశ్నాధూ ఢా ర్థోలవమ్యు తాం నిత రాష్. 102 

కాళిదాస వి|క మోర్యశీయమునందు రాజు విదూషకుడు సంభాషించు 

టలో కామపదార్థ|పశ్న గలు గుట వలన నచటి వారి సంఖభాషణములో గూడా 

రము గోచరమగుట భావింపవలెను. అందిట్టున్న ది - “వయసా! కాముడం శు 

యెవరు? నీవుకూడా చాధపడు తున్నావె! వాడు పురుషుడా? (సీయా?” 

“అనధీనమయిన మనస్సు నుఖములలో (పవర్తించును. న్నేహము యొక్క 

లలితమార్మ మే కాముడు.” ““ఇలా అన్నా ఇళలియలెదు. కాముడు ఇచ్భాపభవః 

ఎవడేది యిష్టపడితే దాన్ని కామిస్తాడు అనేనా?” “అంతే”- ఈ మాటలలో 

భావిభావ సూచక మయిన గూఢ్యాత భావము. దీని యనంతర మవలగిత మను 

నంగము ఇటు భావ్యము. 
౧ 

యత్రై కత సమా వేళాతా్మర్యమన్య| త్నసాధ్య'తె 

(పన్తులేఒన్యత వా౬న్యతా్య్య త్తచ్చావలగితం ద్విధా. 109 

వస్తుతార్థ సమా వేశాదన్యకార్యస్య సాధనం 

కార్యా నై కతలీనేతి(?) [పస్తుతార్థోపదేశతః, 104 
జాని థి 
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సీతా త్యాగపరీవాదాదన్యకార్యస్య సాధనం 

అపస్తుతసమా వేశాదన్యకార్యస్య సాధనమ్. 105 

తవాస్మి గీతరాగే ణేళస్యదా తత్తు విలోక్య తే 

అ తా ప్రస్తుత దుష్యంత మృగయావ్యాజతో౭న్యతః. 106 

(ప వేశ్యుమాణపా తస్య నూచనం తన్ని వేళనం 

(పన్తుతార్జ సమా వేశాదేకమన్యార్దసాధనమ్. 107 

అన్యద।పస్తుతార్గ స్య (పవె శేనాన్యసాధనం 

అవలగిత మను వీథ్యంగము రెండు విధములు. ఒక కార్యమున 

థొకచో సమావేశము వలన నా కార్య మన్యస్థలమున [పసాధిత మగునేని యొక 

విధమగు నవలగిత మగును. ఒక కార్య మొకచో [పస్తుతముకాగా నచట నప 

స్తుతసనమావేశమున వేరొక కాస్యము నివన్న మగువేని యది రండవ యవల 

గిత మగును. ఈ యవలగిత భేదముల నిట్లు లక్ష్యము లందు భావింప వచ్చును. 

(పన్తుతార్భసమా వెశమున నన్యశార్యసాధన మను మొదటి యవలగితము శాకుం 

తలనాటకమున “కార్యా సై కతలీనహంసమిథునా” యను శ్లోకమున నున్నది. 

అచట. చిత్రరచనాత్మక మయిన |పస్తుతార్థోపచేశమున, అపరాజితాతిరస్మ్భృత 

స్వరూప మయిన శకుంతలాసఖ మి| శకేశి దుష్యుంత|సుమభావమును గుర్తించి 

మేనకకు చెలియ జెప్పుట వలన కశ్యపా క్రమమున ననుకూలత గలిగిన దని సంభా 

వించుట యుక్తముగా నుండును. జ పస్తుతసమా వేళమున  నన్యకార్య సాధన 

ముండుట యను శెండవ యవలగితము నిట్లు భావింప దగును. ఉ_త్తరరామ 

చరితములో సీతాత్యాగ పరీవాదము ననుసరించి “తపోవన దర్శనాభిలాష గల 

సీతను రథమువై నెక్కించి వాల్మీకి తపోవన పరిసరమున దిగ బెట్టి రమ్ము" అని 

రాముడు లక్ష్మణునకు నూచించుటలో నిడి భావనీయము కావళెను. శాకుంత 

లములోని “తవాస్మి గీతరాగణో అను దాని యందు నిది యున్నది. ఇచట 

అ|పస్తుత మయిన దుష్యంతుని మృగయా వ్యాజమున (పవెశించు పాతసూచన 

మున్నది. కాగా నీ యవలగిశము (పస్తుతార్థ సమా దేశమున నన్యార్థ సాధనము 

మొదటి యవలగీతము; ఆపస్తుణార్జ్మపవేశమున నన్యసాధన ముండుట రెండవ 

యవలగిత మని భావించునది. ఇక మూడవది యయిన (పపంచ మిట్లుండును. 

అసద్భూతం మిథస్తోోతం |పపంచో వోస్యకృన్నతః. 108 

(పపంచన్య స్వరూపం తు నాగానం దే విభావ్యతే 

B (70) 



ర్ర్4 భావ(పకాళనము 

(పపంచ మను వీథ్యంగస్వరూప మిచట నున్నది. అసద్భూత మయిన 

పరస్పర సో[తము (పపంచము. ఇది హాస్యకారి. (పపంచస్వరూపము నాగానంద 

మున విభావిత మగును. (శ్రీహర్త రచిత నాగానంద నాటకములో 

“నిత్యం యో హి పిబతి సురాం జనస్పః 

(పియాసంగమం చ యః కరోతి 

మన్యే ద్వావపి దేవా 
బలబేవో వా కామదేవో వా” 109 

ఏ జనుడు నిత్యము సురాపాన మొనరించునో సర్వదా [(పియాసం 

గమ మాచరించునో వారు గొప్పవారు. వారు దేవులు. బలదేవుడు కామ 

దేవుడుగా వారు గణింప దగినవారు. ఇచట సురాసంభోగసంస కుల |పశంస 

అస| కాయము హాన్యకారియుగా నున్నదన.ట స్పష్టము. 

శుతిసామ్యాదనేకార్థ యోజనం (తిగతం త్వివా 

నటాది తితయాలాపః పూర్వరంగే తదిష్యుశే. 

ఏత త్పస్తావనాల్మెతి కథ్యతే నాట్య వేది భి 

|తిగతం త్విందులేఖాయాం వీథ్యాం రాజ్ఞా౭-భిథియ తే, 1:1 

“కింతు కలవాంననాదో మధురో 

మధుపాయినాం తు రుంకారః 

ప్యాదయగత వేదనాయాః 

తస్యా ను సనూపురశ్చరణః””. 112 

ఇందు (తిగతస్వరూప మున్నది. పూర్వరంగమునం దిది యుండును" 

నటాది తితయాలాపము |త్రిగతము. [శుతిసామ్యమున న నేకార్థ యోజన మొన 

రించుట | తిగశము. ఇది (పస్తావనాత్మక మని నాట్యవేదు లనిరి ““ఇందులేఖ' 

యను వేరు గల వీథీలో నిది యున్నది. అందు రాజిట్లు పలుకును. “ఇది మధు 

రమగు కలపహాంననాదమా *? మధుపాన మొనరించిన మధుపముల రుంకారమా? 

వేదన వాదయమునం దుంచుకొనిన ఆమె చరణమంజీరశింజితమా?'' నేపథ్య 

ధ్వని విని యిట్లు అవేకార్థయోజన మొనరించుటచే నిది |త్రిగతము. 

(వియెరివాపియైర్వా కై ్యర్విలోభ్య ఛలనా ఛలం 

ఛలం చ వేణీసంహారే భీమాద్దునవచో యథా, 118 



అ ష్షజూధి కారము గ్ర్వ్ 

“కరా ద్యూతచ్ళలానాం జతుమయశళర ణోద్దిపన; సో౭భధిమానీ 

రాజా దుశ్శాసనా చేర్గురురనుజళతస్యాంగరాజన్య మితం 

కృష్ణా కేళో _త్తరీయవ్యపనయనపటుః పాండవా యస్య దాసాః 

క్యా స్తే దుర్యోధనో సౌ కథయత న రుషా |దష్టుమభ్యాగ తె స్వః.” 

అ[పియవాక్యములను  [పియవాక్యములనుగా బలికి విలోభనమున 

ఛలన మొనరించుట ఛలమను వీథి యంగ మగును. వేణీసంహారనాటక' మున 

భీ మార్చునులు గాంధథారీధృత రాష్ట్రల సమీపమున కేగుచు పలికిన పలుకులలో నీ 

ఛల మున్నది. ఆ పలుకు లిట్లున్నవి. “దురో కధను డెచట నున్నాడు /1 చెప్పుడు 

"మేము కోవమున రాలేదు. చూచుటకు వచ్చినాము. ఆ దుర్యోధనుడు 

ద్యూతచ్భ్ళలములకు గర, లక్కయిల్లు గాల్చినవాడు,'అభి మాని” దుశ్శాస వా దులకు 

రాజు, అనుజశతమునకు గురువు, అంగరాజునకు మి తము, | దౌపది కేశాకర్ష ణ 

వస్తా) *ర్షణ సమర్థుడు, పాండవులను దాసులనుగా చేసినవాడు. ఆదురోోధను 

డెక్కుడ?'” ఇందన్నియు చెప్పిపొడుపు మాటలు. (పియవచనములుగా (పలోభ 

చెట్టునవి. కావున ఛలము. 

వినివృత్వ్యా౭.్య వా క్కేలిః ద్వి(స్త్రిః పత్యు క్షి తో౭పి వా 

భాక్యాపరిసమా ప్రిర్వా స్యాచ్చలార్థాభిధాయినః 

అనర్హ రాఘవే సూ త్రి పారిపార్శ్భ్వక యోర్యథా, 115 

(పత్యు కిరూపా వాక్కేలిః సర్వతై వం విళోక్యతాం 

(ప కాంత వాక్యాసమా వ్రిమాతరూపా క్వచిద్భవేత్ , 116 

సకుండలం సకవచమిత్యా దా సా విలోక వ్ 

ఛలవాళ్యాసమా ప్రి ర్యా సా భ చేద్వినివ ర్త నే. 117 

త్వం జీవితం చేత్యాగభ్య రామం (పతి సమీరితం 

వాసంతికావచః శాంతమిత్య| పియనివ_ర్హ నమ. 1:6 

వాక్కేలి స్వరూప నిరూపణమున కొన్ని మత భేదము లున్నవి. 

అన్నియు నిం దున్ని. “వినివృత్వ్యా వాక్కేలిః” అని కొందరి భావము. 

(వ[కాంత మయిన యర్థము సాకాంత్రముగ నుండగనె నివ్భ త్తి నూచించుట, 

సమాపక క్రియ లేపండగనె వాక్యము సమాప్తము చేయుట యొక విఢమగు 

వాశ్కేలి. శెండు మూడు నాలుగు (పత్యు క్రివి శేషము వలన హాస్యము 



రరర భావ [పళాశనము 

సంబంధింప జేయుట వాక్కేలి యని కొందరి భావము, ఛలార్ధము చెప్పువాని 

వాక్యాపరిసమా ప్రీ వా క్కేలియని కొందరుతలచిరి. అనర్హరాఘవనాటకము నందు 

సూ తధారపారివార్శ్వకుల సంభాషణమున (వత్యు_ో కిరూపమ గు వాక్కూలి సంగ 

తిని దర్శింప వలెను, (పక్రాంత మయిన వాక్యమున కసమా(ు పిరూప మయిన 

వాక్కేలి యొకచో నుండును. “సకండలం సకవచం"”* అను దానిలో నిది 

యున్నది. ఛలవాక్య మున కసమా ప్రి వినివర్తనమున నుండును. ఉత్తరరామ 

చరితములో “త్వం జీవిశం త్వమసి మే హృదయం ద్వితీయం” అని వనదేవత 

వాసంతి రామునుద్దేశించి పలికినప్పుడు తుదకు ““శాంతమథవా కిమిహో త్త 

కేణి అనుటలో రాము డొనరించిన య(పియాత్మక మయిన ఛలనివర్తన 

మున్నది. 

ఆన్యోన్య వాక్యా ధికో ర్తి ః స్పర్ణయా౭.ధిబలం భవేత్ 

రామరావణ యోరుక్షిః స్యాద్దళ్శగీవనిగ హా. 119 

గండం [(పస్తుతసంబంధి భిన్నార్థం సవాసోదితం 

సహభృత్యగ ణత్యాదివా క్యే తత్తు విలొ'క్యశే. 120 

యశా స్వవిజయో_క్రికృ పాండుపుతజయో క్రికృత్ 
యతథో_క్తస్యాన్యథావ్యాఖ్యా య తావస్యందితం హి తత్, 121 

గృహీతచి| తఫలకం రాజానమవలోక్య చ 

నుసంగతా సాొగరికా కాసల్లా పే తద్విలోకతే. 122 

ఈ (పఘట్టమున అధిబలము _ గండము _ అవస్యఎదితము ఆను మూడు 

వీధ్యంగము లున్నవి. న్నర్షచే ననోన్యము అధికాధికముగా వాక్యములు పలు 

కుట అధిబలము. దళ గవని గవా నాటకములో రామరావణుల వచనవిశేషము 

అధిబలమున కుదాహరణము. గండము. (పస్తుతమునకు సంబంధించిన సహాసా 

సముత్సన్న మయిన భిన్నార్గముగా ముండు వచనము గండ మనదగును, వేణీ 

సంవోరములోని “సవాభృత్యగణం సబాంధవం” అను శ్లోకమున గండ మున్నది. 

దుర్యోధనుడు “పాండుసుతం సుయోధనః” అన దలచి “*పాండుసుతః సుయో 

ధనం” అని వ్యత్య స్తముగా బలికెను. కర్మక_ర్త భావ వ్యత్యాసమున నుయోధ 

నుడు పాండుసుతుని చంపునన్న యర్థము నశించి పాండుసుతుడు సుయోధనుని 

జంపునన్న యర్థము వచ్చినది. ఇది ““సవాసోదితం గండం. స్యవిజయో క్రి 



అష్టమాధీకారము 65? 

పొండుపు (తవిజయకారి యయినది. అవస్యందితము. యథో కవచనమ.న కన్యా 

వ్యాఖ్య యొనకించుట యవస్యందిత మను నంగము. (శ్రివార్ష రత్నా వలిలో 

చి|తఫలకము చేబట్టిన వత్సరాజును చూచి సుసంగతాసాగరికలు సల్లాప మొన 

రించుటలో నిడి గోచరించుచున్నది. 

సోపవోసనిగూఢార్దా నాలీకైవ (వహేలికా 

విలోక్య లే నాతీకేయం ముదా రాత్షసనాట కే. - 128 

“వాంహోో! |బావ్మాణ! మా కుష్య." ఇత్యారభ్య [పళశ్నయు క్రిఖి; 

అపరక్తాంశ్చం దగుప్తాజ్ఞానామీత్యంతముచ్యశే, 124 

అసం బద్దకథాలాపో౭ స త్పలాప ఇతీరితః 

మూర్చ జనసన్నిక్టే హితమపి యత |పభాషశే విద్వాన్ 

నచ గృవ్యా'తే౭ స్య వచనం విజ్రేయో౭సత్సలాపో౭_సొ. 125 

యథా హి రామాభ్యుదయే సీళాపహరణో ద్యతః 

మారీచేన నవోయేన నిపిద్దో రావణః |కుధా, 126 

నాలిక. అస్మత్పలాపము - ఉపవోసముతో గూడుకొనిన నిగూఢార్గ 

మయిన (వహాలిక - విచి తవచనము నాలిక యగును. ముదారాక్షస నాటక 

మున నీ నాలిక యున్నది. అచట “వాం హో! |(చావ్మాణ! మా కువష్య” 

యని నిపుణకు డనును, చాణక రదర్శనమున్నకే యమపటము పట్టిన వాడు 

రాగా చాణక్యశిష్యుడు శార్టరవుడు కాదనెను, “మీ యుపాధ్యాయునకు చెలి 
a 

యని వానిని నేను చెప్పుదును.” “మా యుపాధ్యాయుడు సర్వజ్ఞుడు" 

““అయినచో పుష్ప మెవరి కిష్టము కాదో శెలియునా?'' “ఇది తెలియకున్న 

నేమి” '“చాపనయ్యా! కోపింపక మయ్యాా!" వీ రీ విధముగా సంభాషించు 

నపుడు లోనున్న చాణక్యుడు విని “చం దగుప్తునిచై యనురాగము లేనివారిని 

నేను చెకిసికొంటినని భావము. వీడు నా పంపిన గూథవారి నిపుణకుడు."" 

“లోనికి పంపుము” అని చాణక్యుడు తలచునంతవటకు నాలిక యుండుట 

ఆస[త్సలాపము. అసంబద్దథాకలాపమున కసత్పలాప మని పేరు. 

మూర్చ జనుల సన్నిధిలో విద్వాంసుడు హితము పల్కినను ఆ హితము వారు 

[(గహింపరు. అప్పు డా వచన మస త్పలాప మగును. రామాభ్యుదయనాటక 



వ్ర్ వ భావ పకా శనము 

ములో సీతాపవారణేద్యు క్షు డయున రావణుకు సనవోయముగా నుండు 

మారీచు డెంతగా ముంచి చెప్పినను పట్టించు శొనలేదు. కోవపడి మారీ 

చుడు రావణుని _నిషేధించెను. ఇచట  నస్మత్సలాప సమన్వయము 

దర్శించునది. 

పాలపద్విపరీతం యదనలావః స జిచ6ంతే ( సి లీ 
భుకా మయా హి గిరయః 

స్నాతో౬ఒవాం వహ్ని నొ పిబామి నభః 

హరిహర హిరణ్యగ ర్భాః 

మత్స్పు తాః "లేన నృత్యామి. 127 

అసం బద్దక థా లాపో౬ఒ స త్పలాపో౭ [త దృశ్యతే 

ఇచట అసల్లాపలక్షణ మున్నది. అసల్లాపము అస త్చలాపము. విప 

రీతముగా బలుకుట యనల్లాపము. ఒకచో మధుపానరతుని మాట లిట్లున్నవి. 

నేను పర్వతములను దినినాను. నిప్పుతో స్నానము చేసితిని, ఆకాశము (తావె 

దను. హారిహరహిరణ్యగర్భులు నా కొడుకులు. అందువలన శిందులు వేయు 

దును. ఇచట అసంబ ద్దక థా లాపముగా నన శ్పలావ మున్నది. 

ఇటు పై వ్యావోరము, మృదవము నను శెండు పీథ్యంగములు లతణీయ 

ములు. అందు వ్యాహార ప టున్నది. 
CC 

అన్యార్థ మేవ వ్యావోరో హాస్యలోభకరం వచః. 128 

మాలవ్య్యాం గంతుమి వృంత్య్యాం గణదాసపీదూప కె 

యత సల్పపత_స్హస్యా వోన్యలోభకరం వచః. 129 

యావద్వి మేత రాజానం వ్యాపార _స్థ[త్ర దృశ్యతే 

వేరొకకా ర్యార్గమై హోస్యలోకర మమ.న వాక్యము పలుకుట వ్యా 

హోర మగును. మాలవికాగ్ని మీ తములొ" రాజనన్నిధి5౯" మాలపిక న్భ_త 

మొనరించి ని|ష్కమించు నపుడు 7ణదాసవిదూపకులు సంభాషించుటలో 

వ్యాహార మున్నది. వారి సల్గాపము హాన్యలో భకరము. రంగమున భంగిలోనున్న 

మాలవిక రాజును మరల జూచు వరకు తద్వ్యాపార మచట (పసరిం చి యున్నది. 

నాట్యాచార్యు ౬యిన గణదాసవారదత్తులు కలవాంపడగా గణదాసశిష్య మాల 

విక నృత్త మొనరింప వలసి వచ్చినది. ఆ నృ త్తము దోషరహితముగా నున్న 



ఆష్టమాధి కారము రర 

దనియు ననవలసి యున్నది. మాలవికన్భ తానంతరము వెడలు నపుడు విదూవకు 

డాగు మనెను. ఆమె యాగినది. ఉపదేవిశుద్దవై పోవచ్చునని గణదా సా పెను. 

ఈమె నృత్తమ.న దోవమున్నది. ఆ దోషమేమి! అదియె చెప్పుదును. చెప్పుడు, 

దోషము దోషమె అది గుణ మెట్లగును? ఆ దోషమును జెప్పుడు. 

నృత్తారంభమున |ఖావ్మాణ పూజ చేయవలయును. ఆ పూజ నీమె చేయలేదు. 

ఇది దోషము. ఇట్టి విదూపషకుని మాటవిని మాలిక నవ్వినది. రాజును చూచి 

నది. రాజును చూచెను. ఇందు కొరశి వినూషకు డట్టి వ్యాహారము సాగించెను. 

ఇక మృదవ మున్నది. 

దోషో గుణా గుణా దోషా యళ స్యుర్మ దవం హి తత్. 180 

యథా హి నాయకానందే గుణా డోషాయ కీ ర్హితాః 

కసె ్మచితుపటాయేతి లత్మీమ.ద్దిళ్ళ కేనచిత్, 181 

యథా శాకుంతలే దోషా గుణాయ పరికీ ర్తితాః 

మేద శ్ళేదకృ శేళ్యాది మృగయా గుణకీర్తనై. 182 

దోషములు గుణము గ గుణములు దోషములుగ వ్యవవ్భాతము 

లగుట మృదవ మను పిభ్యంగ మగును. నాయకానందనాటకములో “కసె 

చిత్కపటాయ” యను శ్లోకమున అథి నుద్దేశించి యొకడు  పలుకుటలో గుణ 

ములు దోషములకై నిరూపితము లయినవి. శాకుంతలనాటకము నందు దోవ 

ములు గుణములుగా కీ ర్రితము అయినవి, “మేద శ్చేదకృశళోదరం లఘు భవతి" 

యను శ్లాకమున మృగయాదోమమ. లు గుణముబుగా _ నభివర్ణితము లయినవి. 

మృగయాగుణ కీ రన మొనరించుట ఆ సమయమున నాకళ్యక ము కావున దోష 

ములు గుణీకృుతము లలు నషి, ఇట్లిచట వీథ్యంగముబు నిదర్శిశము లయినవి. 

వస్తు ప్రపంచనము 

తేషూమన్యత మేనార్ధం పాతం వా౭ఒ౬జీప్య సూ కభ్ళత్ 

(పస్తావనా౭ంశే నిర్షచ్చే త్తతో వస్తు (పపంచయేత్. [విక 

(పఖ్యాతం తు వీధాతవ్యం నృ త్తమ తాధికారిక ౦ 

అభిగమ్యగుణై ర్యుకో ధీరోదా_త్తః |పతాపవాన్. 184 

కీ ర్తికామో మపహోళ్చాహః (తయ్యాస్తాంళా మహీపతిః 

(పఖ్యాతవంకో రాజర్షి క్రివ్యో వా యత్ర నాయకః. 185 



£60 భావ (పకాశనము 

త త్సయక్నెన క_ర్తవ్యమితివోసాదివృ త్తతః 

యతత్త తానుచితం కించిన్నాయకస్య రసన్య వా, 186 

విరుద్దం తత్పరిత్యాజ్యమన్య థా వా (పకల్పయేత్ 

ఉపాదేయం చ పాయం చ నిశ్చిత్యాత్యంతమ[ గతః. 187 

|వకాశ యేదుపాదేయం తిరస్సు-ర్యా_త్తథేతరం. 

పీథ్యంగములలో నొకదాని యనుసరణమున నూ|తధారుడు వస్తువునో 
యర్గమునో యా&ి_ప్ప మొనరింపవలెను. |(పస్తావన సముచితముగా నిర్వహింప 

వలెను. (పస్తావనానంతరమున ని|ష్క_మింపవలెను, ఇది నూ|తధారకార్యము. 

[పస్తావనానంతరము కవి నాటకమున వస్తువును |పపంచిత మొనర్పవలెను. విస్త 

రింప జేసి నిరూపింపవలెను. [పఖ్యాత మయిన యితివృత్తము నాధికారిక ముగా 

నిబంధింన వలెను, ఆధికారిక వస్తువు నందలి నాయకు డిట్లుండుట యుక్తము. 

అభిగమ్యగుణయుక్తు డు ధీరోదాత్తుడు (పకాపయుతుడు కీర్తికాముడు మహో 
త్సాహుడు [తయీరవకుడు మహీపతి (పఖ్యాతవంశము కలవాడు రాజర్షి 

యగువాడు నాయకుడుగా నుండునట్లు నిరూపింపవలను. నాయకు డిందు 

దివ్యు డయినను కా దగును. ఇతిహోసాదు లందున్న వ స్ట్వ్వనుసారమున నాట 

కీయవన్తువును | గహించి 1పయత్నసహితముగ నిబంధింపవలెను. ఆ (పయత్న 

మిట్లున్నది. ఇది కవ్యుపదేశపరము. [పా_క్తనేతిహోసమునందు నాయకునశేని 

రసమ.న కేని యసుచితమగు సంవిధాన ముండునేని విరుద్దమగు విశేష ముండునేని 

ఆ యంశమును పరిత్యజింపవలెను. వేరొక విధముగా నా వస్తువును కూర్చు 

వలెను. సముచితముగా నుండునట్లు అవిరుద్దముగా నుండునట్లు కథావస్తువును 

కూర్చవలెను. ఇతివోసాదిగత మయిన వస్తువును మొదటనే సమీషించి యుపా 

'దేయమును పాయమును నిశ్చృయింపవలెను. ఉపాదేయమును స్వీకరించి [పకా 

శింపజేయదగును. పాయమును విడనాడ వలెను. హేయోపాదేయసమీత 

యావశ్యకము. 

కథాళరీరం విభ దేద్భీజబింద్వాదిపంచధా, 188 

ముఖాదివంచభిః సాంగె 8 నియతం త_తదాఖ్యయా 

పతాకావృ _తత్తమపూ్యన మేకా దై ్యరనుపంధిభి;. 189 

సంధ్యరఠతరాణి సాంగాని భవేయు రనుసంధయః 

సంధ్యంపా రూనమేవా[త్ర పళాకావృ త్తమావహేశ్. 140 



అప్ప మాధికారము BG: 

తతః సంధ్యంతరాణ్య త యథా యోగం [పయోజయేత్ 

అసంధి మేవ పకరీం సర్వ తాపి [పయోజయేత్. 141 

నాటకమున వస్తువును కూర్చుటలో కవి సావధానతకె యిది 

సం|గావ్యాము. కవి కథాళరీరమును వీజ బిందు వతాకా [పకరీ కార్యరూప మున 

పంచధా విభాగింపవలెను. ఆ యా యంగములతో గూడుకొనిన విధమున ముఖ 

పతిముఖాది పంచసంధుల సంయోజనానుకూలము గా కథాళరీరమును విభదక్త 

'మొనరింపవలెను. ముఖసంధి |పతిముఖసంధి మొదలగు నామసంకేతములతో 

నియత మగున ట్లొనరింప వలెను. పతాకావృత్తము నొకటి శెండు మూ 

డనుసంధులు లేకుండగనే నిరూపింవవలెిను. సాంగము లయిన సంధ్యంతరము 

లనుసంధు లగును. పతాకావృ త్తమును సంపూర్ణ ముగా సంధ్యంగములతో నుండు 

నట్లూనరింప రాదు. కొన్ని సంధ్యంగము = తక్కవగసనె యుండవలయును. 

పిమ్మట సంధ్యంగ ములను యథాయోగముగా గూర్చునది. [పక రివృత్తాంతమును 

సంధి రహితముగనె కూర్చువలెను. సంధ్యంగములను కూర్చువలయు స్థలమున 

యథా యోగముగ గూర్పువలయునే గాని శా(స్ర్రస్థితి సంపాద నేచ్చతో నిబంధింప 

రాదు. నాటక శాస్త్ర) మున నిబంధిం పవలెనని యున్నది గదా యని నిబంధింప 

రాదు. సముచితముగ నిబంధింప వలను. 

ఇతివృ తము విభ కము కాగా కూర్చవలయు విశీషములను సావ 

ఛానముగా గుుర్తింపవలెను. సూచ్యసూచనమున కగు విష్కంభము కూర్చుటలోని 

యీ నియమములు పాలనీయవ-లు. 

ఏవం విభక్తేతివృ త్తస్యాదౌ విష్కుంభకం న్యసేత్ 

అంకం వా విన్య సెద్విద్వాన్ యథావళత్కార్యయు కక్రితః. 142 

|పస్తావనాయా మధ్యం యన్నాటకో పషకమాత్మకం 

తదేవా। తాదిశ బేన విష)_ంభసానమీకితమ్. 148 
\ ౧ ౮ @ి 

నీరసం సూచ్యశే య తత విష్కంభకం న్య సేత్ 

య।త్రాదితో రస_స్తత భవేదంకస్తు సాముఖః. 144 

అ 'పేతీతం పరిత్యజ్య నీరసం వస్తు వి_న్తరం 

యదా సందర్భ యేచ్చేషం కుర్యాద్వి ష్కం భకం తదా, 145 

{B 71) 
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యదా తు సరసం వస్తు మూలాబేవ (పవ_ర్తతే 

ఆదా వేవ తదా౬౦కః స్యాదాముఖా పసం శయః, 146 

ఈ నూచించిన విధమున నితివృ తమును విభ క మొనరించి దానీ 

యారంభములో విష్కంభమును కూర్చవలెను. ఇతివృత్రారంభము నం దంకము 

నేని కూర్చువలెను. అంకవిష్కంభకముల గూర్చుటలో నియమముల గుర్తించి 

కార్యయు క్త్యనుసార మన యథాతథముగా గూర్చవలెను. నాటకారంభమున 

గూర్పువలయు విష్కంభక మునకు నియతస్థానను కలదు. నాటకము నందలి యం 

కోప కమమ. నకును [వస్తావనకును మధ్య విష్కంభము కూర్చవలిను. ఇది 

విష్క-ంభస్థానము. ఇదియే “ఏవం విభక్షేతివృ త్తస్యాదా” అను స్థలము నందలి 

“ఆడా” పదమున సూచితము. అంకారంభమున నీరసకథావన్తువు నూచిత మగు 

నపుడువిష్క్రంభకమును గూర్చవలెను. అంకారంభముననే రసమయవస్తు వుండు నేని 

సాముఖముగా నచట నంకమునె నిబంధింప వలెను. నీరస మగు వస్తువిస్తరము 

పరిత్యజించి మిగిలిన అేటితాంశమును [పదర్శింప వలసి యుండగా నచట 

విష్కంభకము రచింపషవలెను. సరసవస్తువు మూలముననె యారంభముననె 

సంపొ_ప్త మయినచో నచట నాముఖా తేపసం్యశయ మున యంకము నాది 

యందే కూర్చవలెను. ఇట్టంకవిష్కంభకసం యో జననియమముల గు_క్తించునది. 

పూర్వువృత్తా శయమపి కించిదుళత్వాద్యవస్తు చ 

విధేయం నాటకమితి మాళ్ళుగువ్వేన భాషితమ్. 147 

|పా7ేవ సీతాహరణాద్యద్విఖీ షణ వర్ణ నం 

తద్వన్తూత్వాద్య మేతత్తు రామానందే [పదృశ్య శే. 148 

నాటకమునందు గూర్పదగు వస్తు విషయమున మాతృగుప్తుని మత 

పు విధముగ నున్నది. నాటకవస్తువు విషయమున పూర్వవృతా శయముగా 

నున్నను--పురాణెతిహాస పసిద్దముగా నున్నను కొంత కల్పితవస్తువును కూర్చి 

నాటకము రచింపవచ్చును. ఇది మాతృగు_వ్ర భాషితము. రామానంద నాటకము 

నందు రావణుడు సీతను హరించుటకు పూర్వమె విఖీషణ విశషవర్ణ నము కలదు. 

ఈ యంళ ముళ్చాద్యము. 

అంక న్వరూపము 

(వత్యత నేతృచరితో విందువ్యా_ప్తి పురస్కృతః 
అంకో నాశా పకారార్థసంవిధానరసా శయః , 149 



అష్టమాధి కారము 538 

నిరిష్ట నేత్ఫచరితో నానారూప[పయో జక; 

అలంకారరసాధారో యః సో౭౦క ఇతి కథ్య శె, 150 

నాయక దేవీ పరిజన పురోహితామాత్య సార్దవావోనాం 

నె కరసాంతరసహితో ప్యాంకః ఖలు వేదితవ్యః సః. 151 

అంక ఇతి రూఢిశబ్దో భావైశ్చ రనై ః (పరోవాయశ్య రాన్ 

నానావిధానయుకో యస్యా త్తస్మాద్భ వదంక ః 

అంక; [వబంధచిహ్నూత్వా[దసస్యా శయతో౭పి వా 152 

య, తార్గన్య సమా_్తిర్య|త చ వీజస్య భవతి సంహార; 

కించిదవలగ్న బిందుః సో౭ం౦క ఇతి సదాఇవగంతవ్యమ్. 159 

నాటకారంభచివ్నా మయిన అంక లక్షణ మిచట నిభాలనీయము, 

నాయక చరితము [పత్యవముగా గోచరించుట , బిందువ్యా ప్రి పురసృతయమెై 

యుండుట, నానా పకా రార్థ సంవిధానరసా|శయ మగుట అంకస్వరూవము నానా 

విధము లయిన [పయోజనముల సంవిధానము కల రసమునకు (పథాన [పతిపాద్య 

రసమునకు ఆ[శయముగా నుండుట యని భావము. ఈ శ్లోకనిరూపితమయిన 

భావమె మరల నిట్టుర్రీపిత మగుచున్నది. నిర్దిష్ట నేతృచరితము-నాయకచరిత ము 

నిర్షిష్టము కావలెను. (పత్యంకమున నది [పత్యతముగా నిర్షిష్టము కానున్నను 

ముఖాంక మున నెతృ్ఫచరితము నిర్దిష్టముకావలెను _ నానారూష[పయోజనము 

కలది కావలను. ముఖాంకమునందు నానా పయోజనముల కాస్తూ తణము ఉండ 

వలను. సముచితవర్ణ నాత్మకము లయిన యఅంకారములకు, అలంకార్యముగా 

నెన్నదగిన రసమున కంక మాధారముగా నుండవలెను. ఇట్లున్న నిది యంక 

మగును, ఇంక నంక సంకేత మీ విధమున నున్నది. నాయకుడు, లేవి, పరిజనము, 

పురోహితుడు, ఆమాత్యుడు, సార్థవాహు డను వారి నానావిధరసాం శరములతో 

గూడీన దై యంక ముండ వలయు నని తెలియ చగును. ఇంకను అంక మనునది 

రూఢిశబ్దము. భావములచే రసములచే [వయోజనములను (పరోహింప "జేయును. 

నానావిధానములతో గూడి యుండును. కావుననే యిది యంక మగును, అంకము 

(పబంధచివ్నాము. ఇది (పబంధాంకము. రసమున కా| శయము. రసాంకము. ఆంక 

మున నింకను | పయోజన సమాప్తి భాసించును. వీజార్ణమునకు సంవోరము-పక 

[(తీకరణమును భాసించును. ఇందు విందురూపార్గ మవలగ్నమై యుండును, ఈ 

చెప్పిన దంతయు నంకసామాన్యలక్షణము. సర్వాంకములకు సంగత మగును. 
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ముఖాంకమున కె యుద్దిష్టముఎ కొన్ని యున్నను శిష్టముల నవశిష్టాంకములకు 

యథోచితముగ సంగత పరచుకొనుట యు క్షము. 

నాటకమున నంకనిబంధనమున రసమే ముఖ్యమయినందున, రసా 

(శయమున నె నాటకాదికము [వవృ _త్రమయినందున, రసము నిబంధింప తలంపుననె 

కవి నాటకాదు లందు (పవృ త్తి కలవా డయినందున ఇతివృ త్తమా [(తనిబంధన 

మున [ప్రయోజనము "లేనందున రసపరిపోషమున కవి సావధానుడు కావలసి 

యున్నది. రసనిబంధనై కతానవ్యాచయు డగు కవి రసపోషమున నెట్లుండ 

వలయునో యిచట నుపదిష్ట మగును, 

రన పోషణము 

అంకా [శయ్య క_ర్తవోో రసస్య స్థాయినో౭ం౦గినః 

ఫోబో విభావానుథా వసా _త్త్వికవ్యభిచారిభి. 154 

అనుభావవిభావాఖ్యాం నాయినా వ్యభిచారిభిః 

గృహతము _కైః కర్తవ్యం అంగినః పరిపోవమణమ్. 155 

అత వన్తురసాదీనాం పకస్యాఖభిని వేశినః 

ఇత రేణోపమర్షన్తు న కర్తవ్యః కదాచన, 156 

న చాతిరసతో వస్తు దూరం విచ్చిన్నతాం నయేత్. 

రసం వాన తిరోదధ్యాద్వ _స్త్వలంకారలవ లై ః 

నోపమాదిరలంకారో న స్యాదతిశయాదికః. 157 

అలక ముప|కాంతము కావున నంకమున రసపోమణ| పకార మీ విధ 

మున నుండవలెను. అంకా |శయము స్థాయి యంగి యగు రసమునకు విభావానుభావ 

సొ_క్తికవ్యభిచారి భావములచే పోవము సంపాదింప వలెను. అంగిరసపోషమణ విష 

యమున అనుభావములకు విభావములకు స్థాయిభావమునకు వ్యభి చారిభావములకు 

గృహీతము క్తరీతి యుండుట యావశ్యకము. ఒక్కుపర్యాయము  విభావాదులను 

నిరూపించుట చాలదు. వానిని మరల మరల వర్ణింప వలెను. ఒకప్పుడు గృహీ 

తములై ముక్తములై పునర్గృహీతము లగుట యు కము. సందర్భ సముచిత 

ముగా విభావాదులను వర్ణింప వలెను. వర్ణింపవచ్చునని యనకితముగా వర్ణింప 

రాదు. అట్టి రీతి వలన (పకృతము పరిమ్లానకల్ప మగును. వస్తువు శరీరము. రస 
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మాత్మ. వీనిని యథోచితముగా నభివర్శింపదగును. అభినిపశమున వస్తువును 

వి_స్తరించునప్పుడు రసాభిమానమున వస్తుపున కుపమర్షము కూర్చరాదు. అన్హు 

యఖిని వేశమున రసపరిపోషము కూర్చునపుడు వనస్తువి _స్పృతిచె రనమున కుపమర్షము 

కూర్చురాదు. వస్తురసములలో నొకదాని కితరమున నుపమర్షము కూర్చ-రాదు. 

రసపోష మధికముగ సంపాదించుచు వస్తువును దూరముంచి విచ్చిన్న మొనరింప 

రాధు. వ స్త్వ్రలంకారరూవము లగు వానితో రసమును తిరోధానించుటయు 

దగదు. రసపరిపోష సమయమున నుపమాద్యలంకాళవర్గము కూర్చదగదు. 

అందును అతిశయోక్తా రదిక మాయోాజింపరాదు. కావున నంకమున రసము 

నిబంధించుటలో సావధానత యావళ్యకమని భావము. 

కాని కొన్ని యంకాలంకారము లుండదగును. వాని నిట్లు గుర్తించునది. 

తమాగుణవదా। కంద శోథోదాహారణాదయ; 

అలంకారాః స్యురంకస్య తే స్యుర్నాటకళావ్య యోః. 150 

అంక నిబద్దు లయిన యా యా వ్యక్స్షు లకు దగిన విధమున వమాగుణ 

ముండుట ఆ [కందము థశోభోదావారణా దులు అంకమున కలంకారములగును. అవి 

నాటకమున కావ్యమున నుండదగును. ఇదివరలో నిరూపితము లయిన నాటకా 

లంకారములను భావించి యూ యంకాలంకాఠములను భావించునది. 

వీరశ్ళంగార యో రేకః |వధానో౭ంగీ చ నాటకే 

అంగమన్యేఇద్భుతరనః సంధా నిర్వవాణే చ భవేత్. 159 

ఏవం నొనావిధరసభావాధికరణే కవిః 

అంకే నిషిద్దం విజ్ఞాయ విభలేయం చ (వయోజయేత్ . 160 

నాటకమున నిబంధింపదగు రసముల విషయమున నీ సమీక్ష యావ 

శ్యక ము, పబంధములలో నానారసనిబంధనము సిద్ద మె. అయినను ఒకరసము 

నంగిరనముగా నిబంధింపదగును,. అప్పుడు నాటక [పబంధములకు సమ.త్కూర్ష ము 

కలుగును. ఇట్లు ధ్వనికారుని యనుశాసన మున్నది. తదభి వాయనం వాదమున 

నిచటి యంశమును భావింపవలెను, వీరశ్ళంగార ములలో నొకరసము నాటకమున 

[పథాన మంగి కావలెను. ఇతరరనము లఅంగముగా నుండనగును. నిర్వవాణ 

సంధిలో నద్భుతరసమును గూర్చవలెను. ఇట్లు నానావిధ రసభావాధికరణ 
మయిన నాటకమున కవిసావధానుడు కావలెను. ఇందిట్టున్నను ధ్వనికార విరోధము 
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ఖాపింపదగదు. “వకో రసో౭౦గీక _రృవ్యః' "వీరళ్ళంగారములలో నొకరసము నంగిగా 

నొనరించినచో నాటక వబంధమున క సాధారణశళోభ కలుగునని యిచటి భావము. 

కాని వీరళ్ళంగా రాన్యతరనియమన పరము కాదు. వీరమును ముఖ్యముగా నిబం 

ధిం చినప్పుడు శృంగారము సముచిత మయిన యంగరసముగా నుండ గలదు* 

శృంగార మంగిరసముగా నుండగా వీరము సముచితమయిన యంగరనముగా 

నుండ గలదు. ఇతరరనముల కింతటి సన్నిహిత మమున యంగభావము యత్న 
సంపాద్యమ . కావున ఫీరశ్ళంగారనిబంధన మిచట సూచిత మయినది. రనములలో 

నభిమా నాత్మకము అయిన రసములు వీరళ్ళంగారములె, ఇతరరసములలో నింతటి 

యభిమానాత్మకత యుండదు. కావుననె వీని నిబంధనమున నాటకళోభ యతిళ 

యించునని భావింవ దగును, రననిబంధనమున సావధాను డయిన కవి యంక 

నిషిద్దములను గుర్తించి విధేయము లగు వానిని నిబంధింపవలిను. విధేయ 
నిబంధనము [వన క్ష మయినప్పు జెల్లను సూచిత మగుచునె యున్నది. నిషేధ్య 

నూచన మావశ్యకము. 

నిషిద్దములు 

దూరాధ్వానం వధం యుద్దం రాజ్యచేశాజివిప్ల వం 

సంరోధం భోజనం స్నానం సురతం "చానులేవ పనమ్. 161 

అంబర] గవాణాదీని (పత్యజాణి న్ నిర్తి 3 

దూర] పయాణము వధము యుద్దము రాజ్య విప్ప వము దేశా విప్ప వము 

సంరోధము భోజనము స్నానము సుుతము అను లేపనము వస్తా౨వకర్ష ణము మొద 

లగు వానిని రంగమున |పశ్వతముగా నిరేశింపరాదు. ఇటివాని (వదర్శన 
(తి ల్ A) 

ముద్వేగజనకము, జుగుప్బావహాము, అజ్ఞాకరము నగును, కావున పేనిని నూచ్య 

నూ చనారీతుల నకు సరించి విష్కు_ంభాదులచే నూవింప వలెను. నూచింవదగిన 

వాని యందును నియమపాలన మాపళ్య కము. 

నాధికారివధః క్వాపి కర్తవ్యః కవిఖిస్తఖా. 162 

ఆవళ్యకం తు యహా్క్కార్యం న త్య్యాజ్యం తత్ కదాచన 

అధికారిదధస్యాపి క్వ చిత్కాన్టత్కల్పన ౨ మతహమ్. 162 

అర్వాక్పువో రాత్స పునః | వత్యుజ్జవిమ్య తే యది. 

నాటక |పబంధనిర్యాత లెప్పుడును అధికారివధము నిరూపింవరాదు. 

ఆవశ్యకమయిన కార్యము నపుడును విడువరాదు. ఆవశ్యకమును త్యజించి, 
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నిరూపింపరాని యాధికారికవ్య _క్రివధము నిరూపించి నాటకాదర్శము భంగ మొన 

రింపరాదు. ఒకప్పు డెప్పుకని యధికారివధకల్పన మొనరింపవచ్చును గాని 

(పవోరపాతము వెంటనే యాతడు (పత్యుజ్జేవితు డయినట్లు నిరూపింపవలెను. 

ఇట్టి [పత్యుజ్జీవనము నిరూపింపదల ౨ననె యధికారివధ మంగీకార్యము కాగలదు. 

అంక లతణ సం| గహము 

నాయకస్య యదేకావాచరిత|పతిపాదకః. 1684 

ఏక పయోజనాళ్షి ష్ష స్తత ) వాగన్న నాయకః 

విదూవకాదిభిః పాఠ)! (పయోజ్యశ్చ చతు స్త్రిభిః. 165 

సమ_స్తపా ళని ష్కూ మావసానో౬౦కో ౬ థిధియ చే 

పతాకాస్థానకాన్య। త బిందురంతే చ వీజవత్. 166 

(సయుజ్యే యది భవే_త్త|తాంళ ఇతి కోవాలః 

ఏవమంకాః (పయో క్రవారః (వ వెశాదిపురస్కృృతాః, 167 

అంక మునకు సంబంధించిన స్వరూపలక్షణ మింక నీ విధముగ నున్నది. 

ఒక దినమున నాయకు డాచరించిన చరితము నుకము (పతిపాదించునది కావలెను. 

ఒక (పయోజనముతో సంబంధించి యుండదగును. అంకమునందు నాయకు 

డానన్నుడై యుండవళను. విదూవకాదులు మూవురు నలువురు పా(తలు 

(పయోగించుటకు తగినది కాదగుకు. అంకాంతమునందు సర్వపా తలు నిష 

మింపవ లను. ఇట్లుండగా నిది యంక మగును. ఇందు పతాకాస్థానక ము 

లుండును. అఆంకాంతమున వీజయు క్త మయిన బిందువు నిరూపితము కావలెను. 

ఇట్లు |పయు క్షమయినచో నిది యంక మగునని కోవాలభావము. ఈ విధముగా 

నంకవిషయమున ననేకుల భావము లనేకవిధముల నిరూపిశము లయినవి. వీని 

నన్నిటిని భావించి సముచితాంశముల సంయోజనమున నంకములను |పవేశాది 
పురస్కృృతముగా |పతిపాదింపవ లెను. 

పధానభూ తావంకే౭సిన్ వివ)._౦భళ |పవేశకః (2 శ్ర రా | 
నాయకే కావాచరితరూప ఆసన్న నాయక'8, 185 

₹సాదినివిడో వీజ బిందు వ్యాపి పురస్కృతః 

పొతె శ్చ నాయకాసనై్నః [పయోజ్యశ్చ చతు స్తి9భిః, 169 

పతాకాస్థానకస్సీతో విష్కంభాదిపురస్కృృతః 
సమ_న్తపా తని షప్కామావసానో౬౦క ఇతీరితః. 170 
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అంకము నందు విష్కంభ పవేశకములు ముఖ్యములు. నాయకు నొక 

నాటి చరితము నిరూపించునది యగుట, ఆసన్ననాయక మగుట, రసాదినిబిడ 

మగుట, వీజబిందు వ్యా వ్రిపురస్కృృత మగుట, నాయకాసన్ను లయిన మూవురు 

నలువురు పొ|తలతో |పయోజ్య మగుట, పశతాకాస్థానశముల కో నతిశయితమై 

యుండుట, వి ష్క్మంభాదిపురస్కృత మగుట, అవసానమున సమ_స్తపా|తల 

నిషా్య-మ ముండుట యనునవి యంకస్యరూవసంపాదకము లని సర్వలతణ 

సెర[గవాము,. 

నాటకలకణ నంగహము 

పంచాంకమేతదపరం దకాంకం నాటక ంస్మ్భతం 

వీరశ్ళంగారయోరన్యతశగాంగి రసనిర్భరమ్. iT1 

శోభితం చాప్యలంకారై రుపమా రూపకాదిభిః 

రామాయళణేతివోసాది సు పసిద్ధాధికారికమ్. 172 

దివ్యమర్య్యాది విఖ్యాత ధీరోదాత్తాదినాయకం 
అర్హోీప కేపకై రు క్షం వటి, )ంశద్భూవణో జ్ఞ్వలమ్. 178 

అర్ధ పకృత్యవస్థాతత్సం ధిసంధ్యంత రాన్వితం 

పళాకాస్థాననయుతం సాంగవృ త్తి పవృ _త్తిమత్. 174 

అన్యూనదశపంచాంక ౦ నాందీ పస్తావనాయుతం 

య] దూపకవి శేషః స్యా త్తన్నాటకమితి స్మృతమ్. 175 

నాటకవిషయమున నిప్పటి కచేకవిశేషములు నూవితము లయినవి. 

ఈ |ప్రభట్టమ.న వాని నన్నిటిని [క్రోడీకరించి (పదర్శించుట భావనీయము. ఒక 

విధ మగు నాటకము పంచాంక పరిమితముగా నుండును. నాటకమున నంకము 

లయిదు కన్న తక్కువగా నుండరాదు. వేరొకటి దశాంక పరిమిత మయిన 

నాటకము, ఇట్లు నిరూపింపగా నాటకమున నంకములు పదికన్న నధికముగా 

నుండరాదని నూచిత మగును. పంచాంకములకు వెగా పదియంకములకు 

లోపుగా నాటకమున నంకొము లుండదగునని యభ్యనుజ్ఞ సూచిత మయినది. 

నాటకమున నుండదగిన సర్వవి శేషముల సంక్టు_ప్తి యిట్లు సంగావ్యూము. 

1. వీరశ్ళంగారాన్యతరాంగిత 

2, రసనిర్భరత 

లి, ఉపమా రూపకాద్యలంకారశ భితత్వము 
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4 రామాయణేతివోసాదులలోని నుపసిద్ద మయిన యాధికారిక 

మయిన వస్తు వుండుట 

5. దివ్యమర్త్యాదులుగా విఖ్యాతు లయిన ధీరోదాత్తాది నాయకు 

లతో నుండుట 

6, అర్థోప'కేపకముల సంబంధము 

7. వటి 9ంశద్భూషణోజ్జ్వలత 

8. అర్థ[పకృతు అవస్థలు తత్సంధులు _సంధ్యంతరములతో గూడి 

యుండుట 

9. పతాకాస్థానక సంబంధము 

10. సాంగము లయిన వృత్తులతో [పవృత్తులతో నుండుట 

11. దళపంచాంకవవస్ల 
౬ అ 

12. నాంది పస్తావనాసంబ ంధము 

ఈ విధముగా నుండు రూపకవిశేవము నాటకపదమున వ్యవహార్య 

మగునని తద్విదులనిరి. 

ఏకాహాచరి తెకాంకః కార్యః వై |తావలీ యథా 

అంక! స్యాద్వాసరా ఫైన యథా గారీగ్భవాభిధః. 178 

యద్వి క మోర్వశీయా ఖ్యం తత్పం-చాంకం (పకల్పితం 

షడంకం దృశ్యతే లో కే రామాభ్యుదయనాట కమ్. 177 

శాకుంత లాదిసపాంక మష్టాూంక౦ నలవి కమం 

దేపీపరిణయ_స్సత నవ"ంకం నాటకం స్మృతమ్. 178 

చాలరామాయణం నాకు దశెంకం నాటకం స్మృతం 

అతో హి నాటకస్యాన్య |పొథమ్యం పరికల్సితమ్. i79 

పంచాంకాది దశాంవనాటకము లుండుట లహిత మయినది. ఎవరి 

నాటకము లే విధమున నున్నవో యిందు నిరూపిత మగును. ఇచట నసూచితము 

లయిన నాటకములు  శావుశలారుల వలి సు పసిద్దములు. లచణకారులు 

జీరొ్కాన్న నాటకము లసాధాగణములు. కాని యా నాటకములు నేడు లభిం 
B (72) 
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చుట లేదు. ఒక యంకమున నొకనాటి నాయకచరితము నిరూపించుట యను 

నది ““చై తావలి'” నాటకమున నున్నది. దినార్భమున నంకము నిరూపించుట 

“గారీగ్భవా' మను నాటకమున నున్నది. “వి కమోర్వశీయ'' నాటకము 

పంచాంక పరిమితముగా (పకల్పితమయినది. “రామాభ్యుదయ'” నాటకము 

షడంకపరిమితము. “శాకుంతొలాదికము సప్తాంకమితము,. “నలవి|కమ” 

నాబకము అష్టాంకవరిమితము. “దేవీపణయము” నవాంకనాటకము, “చాల 

రామాయణ” మనునది దశాంకనాటకము. ఇట్లు సు|పసిద్దనాటకము లు లతా 

సుందరములై యున్నందున రూపకములల్* నాటకమునకు |పాథమ్యుము (పక 

ల్పిత మయినది. 

నాట్య వేదం విధాయాదొ బుపీనాపహా పితామవాః 

ధరాగ్టిదిసాధనం నాట్యం సర్వదుఃఖాపనోదనమ్. 180 

అ సేవధ్వం తద్భృషయ_న్తస్యోళ్రానం తు నాటకం 

పితామహుడు మొదట నాట్య పదమును నిర్మించి నన్నిహితు లయిన 

బుమషషుల నిట్లు పలి౩ను _ ఈ నాట్యము ధర్మాడిసాధనము. ఇని సర్వదుఃఖాప 

నోదనము. బుషులు ఈ నాట్యమును సేవింపుడు. దీని నాస్వాదింపుడు. నాట్య 

సముత్పన్నము నాటకము. నాటకమును భావింపుడు _ అని 

నాట్య వేదరితి నిట్లు |గహింపవచ్చును. లోక మొకప్పుడు |గామ్య 
య 

ధర్శ[వపవృ_త్త మయినది. మహేందాదులు పితామహాసన్నిధికేగి దృశ్యము 

[శవ్యము నగు [కీడనీయకము కావలె ననిరి. అది |పీతిపదమై రంజన మొనరించు 

నని వ్యుత్పత్తి వదమై (పబోధము కలిగించునని వారి భావము. ఈ కోరికను 

(బహ్మ గుర్తించి సర్వశావ్య మగు నాట్యవేదము నిర్మించెను. నర్వ వేదముల 

నుండి నాట్య వేదము నిర్మించిను. కుశల విదగ్గ (పగల్భ జిత ళమ బుములలో 

నాట్య వేదమును సం|క్రమింపజేసెను. అట్లు సంకమింప జేయుటలో వె భావము 

పితామహుడు సూచించె నని శారదాతనయ భావము. 

తోటకము 

దివ్యమానుషనంయోగో య(తాంక్తై రవిదూషకై 8. 181 

తదేవ తోటకం భేదో నాటకాస్యేతి వార్ష వాక్ 

తదవ్యాపక మిత్యస్యే నాాదియం తే విపళ్చితః. 163 
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నవాష్టస_ప్తపంచాంకం దివ్యమానుమసంగ మం 

తోటకం నామ తతా సను శ్భేదం నాటకసంభవమ్, 188 

ఇ'త్యెక ఆవురాచార్యా అన్యే శవం (పచత్షశే 

దివ్యమానువసంయోగస్తోటకం నాటకానుగమ్. 184 

నవాంకం తోటకం దృష్టం మెనకానహుపా వ్యాయం 

తోటకంమద లేఖా౭_ 2 ఖ్యంయ త్సృంభితరంభకమ్. 1565 

[క మాదష్టాంకసప్తాం కౌ దృశ్యతే ప్యావిదూషకౌ 

యద్వి[క మోర్వశీయాఖ్యం పంచాంకం తోటకం స్మృతమ్. 156 

నాటకత త్త్వము నిరూపించిన పిమ్మట నాటకసంభవ మయిన తోటక 

విషయమున హార్హాదుల భావనిరూపణ మావళ్యక మని శారదాతనయు డిట్లు నిరూ 

పించుచున్నాడు. తోటకస్వ రూపవిషయమున వార్లు డీవిధముగ ననెను. ఇందు 

దివ్యమానువసంయోగ ముండును. అంకము నందు విదూవకు లుండరు. ఇట్టిది 

తోటకము. ఇది నాటకఖీదము. ఇది వార్త వాక్కు. ఈ భావమును కొందరు 

విద్వాంసులు ఆవ్యాపక మని యంగీకఠింపలేదు. వార్షభావ మంగీకరింపని వారు 

వారి భావము నీ విధముగ నిరూపించిరి. తోటకము నాటకనంభవ భేడము. ఇది 

దివ్యమానుమసంగమమున నుండును. నవాంకము ఆష్టాంకము సపాంకము పంచాం 

కముగా నుండును. కొంద రిట్టనగా మరికొంద రిట్రందురు. దివ్యమానువ 

సంయోగాత్మక మయిన తోటకము నాటకానుగము. “*మేనకానహుష” మను 

తోటకము నవాంకముగ గోచరించుచున్నది. *మదలేఖి యను తోటక 

మష్టాంకముగా నున్నది. “_న్థంభితరంభక మను తోటకము సపాంకము_గా 

నున్నది. ఈ రెంటిలో విదూషకులు లేరు. ఇవి యవిదూషకములు. “విక మోర్వ 

శీయొమను తోటకము పంచాంకమితము. ఇట్లు తోటక విషయన నానాభావ 

ములు భావనీయములు. 

సుబంధుమతము నాటక పంచకము 

సుబంధుర్నా టకస్యాపి లతణం (పొహా పంచధా 

పూర్ణం చైవ (వశాంతం చ భాస్వరం లలితం తథా. 167 

సమ్మగమితి వి.బ్రేయా నాటకే పంచ జాతయః 

పూర్ణ స్య నాటకాస్యాస్య ముఖాధ్యాః పంచసంధయ।ః. 158 
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ఉదావారణ'మేతస్య క్ర లౌ రః*వణముచ్య శే 

సుబంధువు నాటకమునకును లతణము నిరూపించి యిది యయిదు 

విధము లగు ననెను. _పూర్ణము-|పశాంతము-భాన్వరము-లలితము-సమ| గము 
నని నాటకమున నయిదు జాతు లండుట తెలియవలయు ననెను. పూర్ణ నాటక 

మున ముఖాదిసంధిపంచక ముండుననెను. “కృత్యా రావణ” మను నాటకము 

పూర్ణ నాటక ము. 

(పశాంతరసభూయిష్టం (ప్రశాంతం నామ నాటకమ్. 189 

న్యాసో న్యాససముద్భేదో బీజో క్రిర్బీ జదర్శనం 
తతో౭ నుడివనంవోరః పశాంతె పంచనంగయః. 190 దబ అ 

సా_్త్వ్వతీవృ_త్తికత స్యావతి | చాహిణికబవీక్ 
స్వప్న వాసవదత్తాఖ్యముదాహరణమ్మత తు 191 
ఆద్య భూపాత్సవ్యసనా దేవీ మాగధికా కరే 
న్యస్తా యత నతో న్యాసో ముఖసంధిరయం భవేత్. 192 

న్యాసస్య చ |ప్రతిముఖం సముద్చేద ఉదావ్యాతః 
పదార్ట్రవత్యా ముఖం వీత్యు విశేషకవిభూపషితమ్. 168 

జీవంత్యవంత్రి కే త్వేతత్ జాతం భూమిభుజా యథా 
ఉత్క-ంఠితేన సోద్వేగం వీజో క్రి ర్నామ కీ ర్లనమ్. 194 
ఏహి! వాసవద శే! క్వ క్య యాసళ్యాది దృళ్యతే 
సహావస్థిత యో రేక పాప్వ్యా౭న్యస్య గవేషణమ్. 195 

దర్శనస్పర్శనాలా వై రేతత్స్యాద్చీ జదర్శనం 
“చిర్భపను ప్ప కామో మే వీణయా |పతిజో ధితః 
తాం తు దేసీం న పశ్యామి యస్యా ఘోవవతీ పియా”. 196 

కిం తె భూయః [(పియం కు ర్యామితి వాగ్య| త నోచ్యతే 
తమనుద్దిష్టసం వోరమిళా వ్రపార్భృరతాదయ:. 197 

(వశాంత మను నాటకము సుబంధువు చెప్పిన వానిలో "రెండవది. 
ఈ నాటకము (పశాంతర సప్ఛానమున భూమిుష్టముగా నుండును. (ప్రశాంత 
నాటకమునందు నయిదు సంధు లుండును. న్యాసము న్యాససముద్భేదము 
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బీజోి బీజదర్భనము అనుద్దిష్టసంహారము అనునవి యిందలి సంధుల నామములు, 

సాత్త్వతీవృ_త్తి యిందుండునని [బవ్మాకుమారు డనెను. భానుని “న్వప్న'చాసవ 

ద_త్తముి అనునాటకము |పశాంతనాటకోదావారణము. యౌగంధరాయణుడు 

వాసవద త్తను వత్స రాజునుండి విడిదీసి, వ్యసనపరీత యమన వాసవదత్తాదేవిని 

మగధ దెకరాజకుమారి యయిన పద్మావతి వాస్తమున న్యానముగ నుంచెను. 

ఈ న్యాసము మ ఖసంధి యగును. న్యాసమునకు సముద్భేదము |పతిముఖ సంధి 

యగును. వాసవద_త్త చనిపోయిన దని పద్మావతిని వివాహాముచేసికొనిన వత్స 

రాజు విశవక విభూషిత మమున-తిలక శోభితమమయిన పద్మావతి ముఖమును జూచి 

ఆవంతిక యయిన వాసవద త్త జీవించి యొ యున్నదని శెలిసికొనెను. ఇది న్యాస 

సముద్భెదము. ఉత్క-ంరితు డుద్వేగ సహితముగా నామకీర్తన మొనరించుట 

బీజోకి యను మూడవనంధి యగును. “వహి! వాసవద శె! క్వి క్వ? 

యాసి1”' వాసవదతా! రసమూ! ఎటుపోయెదవు?. అని వత్సళా జనుట 

నామకీ ర్రనాత్శక మయిన వీజో కి యయినది. సవోవస్థానమున నున్న నాయికా 

నాయకులు ఒకటి లభింపగా దర్శనస్పర్శనాలావములచే వేరొకటి యన్వేసించుట 

వీజదర్శన మను నాల్గవసంధి యగును. ““చికవను_ప్త మయిన నా కోరిక వీణచే 

(పతిబోధిత మయినది. ఆ నా బేవికి ఘోషవతి (పియ. ఆ నా దేవి కానరాదు 

గదా!” ఇందు బీజదర్శనమును సమన్వయింపవలెను. ““కిం తే భూయః |పియం 

కుర్య్యాం'' ఇంక నీకు [పియ మేమి యొనింతు నను వచనము లేకుండుట 

యను ద్దిష్టసంహార మయిన నయిదవసంథి యని భరతాదులనిరి. ఇట్లు స్వప్నవానవ 

ద_త్తమున న్యాసాదుల సమన్వయము చూచునది. 

మాలానాయక సిద్ధ్యంగగ్గానిః తస్యాః పరికయః 

మా (తావశిష్టనంవోరో భాస్వ గే పంచ సంధయః. 198 

ఏకసిన్ నాయకే ఖ్యాతే తత్సామా న్య పతాపవాన్ 

యది స్యా తృతిపకశ్చ సా మాూలేతి (పకీరి తా. 199 

యథొ హి చం దగు_వ్రస్య నందన; (పతిపూరుష 

నాయకం ఛలయి శ్వేష్టసిద్ధిర్యా పరిపంధినః 

ఏమో నాయక సిద్దిః స్యాన్మారీచె నేవ రావణః. 200 

గర్భస్యాం_గై ర్విమర్చాదిదర్శనం గ్లానిరిష్య లే 

కవిఖి ర్వార్భి ము త్తీర్య లంకా వెష్టన మేవ తత్, 901 
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వరిత యో2 త 'మోహాదిర్నాయకస్య రిపోర్చలాత్ 
సళ న నాగపాశబంధాది రామలత్ముణ యోరివ. 202 

మా|తావశిష్టసంహారసంధి రేకం తు నాటే 

శ తుబందీక్భత( స్త్రీణాం తస్య శ తోర్వధాదథ. 208 

తత్పరీతాస్థితిర్మా తావశిష్టమితి కథ్యతే 

యథా సీతాపరీ-కవ రావణానంత కే కృతా. 904 

భార తీవ _త్తిళూయి ష్టం వీరా ద్భృుతరసా శయం 

భాస్వరం నాటక ౦ బాలరామాయణమిదం యథా. 205 

భాస్వరనాటక స్వరూప మిచట భావనీయము. రాజ శేఖరవిరచిత 

మయిన చాలరామాయణము భాస్వరనాట కము. భాస్వరనాటకమున పంచ 

సంధు లీ విధముగ నున్నవి. మాల _ నాయకసిద్ది - అంగగ్గాని - పరిక్షయము -_ 

మా తావళ్ష్టనంహారము _ అని. వీనిలో మాల యిట్లుండును. నాయకు 

డొకడు _పఖ్యాతు డై యుండగా, తళ్సామాన్యపతాపము కళిగిన (పతినాయకు 

డొక డుండునేని యది మాల యని (పకీర్తిత మయినది. చెవీచం[దగు ప్త 

నాటకమున నందనుడు |పతిపూరుషుడు. (పతాపాదులలో నాయకసమానుడు. 

ఇట్లిది మాలాసంధి. రెండవది యయిన నాయక సిద్ది యిట్లుండును. నాయకుని 

వంచన మొనరించి (పతినాయకున కిష్టము సిద్ద మొనరించుట నాయక సిద్ది. మారీ 

చుడు నాయకు డయిన రాముని వంచించి (వతినాయకు డయిన రావణున 

కష్టము సాధించెను. గర్భాంకమున నంగములచే విమర్తాదిదర్శ్భన ము అంగగ్గాని. 

వానరులు వారిధిని దాటి లంకానగరము చుట్టుముట్టుట అంగగ్గాని. పరితయ 

మీ విధమున నుండును. రిపుబలము వలన నాయకునకు మోహోదికము వర్జిం 

చుట వపరితకయము రామలమ్మణులకు నాగపాశబంధాదులు కలుగుట పరిత 

యము. నాటకమున మా తావశిష్టసంహారసంధి యిట్లంండును. శ[తుబం దికృత 

(స్త్రీలకు శ్యతువధము వలన తత్పరీజాస్థితి కూర్చుట మాావశిష్ట్ర మగును. 

రావణవధానంతరమున సీళాపరీక పరీజాస్టితి. ఇట్లు మాలాదిసహిత మయిన భాస్వర 

నాటకము భారతీవృ త్తి భూ ఎ ష్టముగా వీరాద్భుత రస్మాశయముగా నుండును. 

బాలరామాయణము భాస్వర మయినది. 

లలితం క్రై శికీవృ త్తికృంగారై కరసా శయం 

ఊర్వశీవి పలంభో౭. [త తదుదావారణం యశా. ౨06 
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విలాసో విపలంభళ్చ వివయోగో వికో ధనం 

ఉద్దిష్లార్థోవసంహోరో లలితే పంచ సంధయః. 208 

విలాసో నాయకాదీనాం యధ ర్హురతి సేవనం 

యథా (శ్రీవత్సరాజన్య వసంతో త్సవవర్ణ నమ్. 208 

ఈర్ష రియా ఛందతో యూనోర్వి| పలంభః పృథక్ స్థితిః 

యథా హి వత్సరాజన్య దేవ్యా వాసవద_త్తయా. 209 

విపలంభస్తు యాసాది వత్స రాంతమసంగతి; 

యథా శర్మిష్టయా చేవ్యా యయా తేర్వార్ష పర్వణః. (2) 210 

పరివాగభయాద్దోవశోధనం స్యాద్విశోధనం 

యథా రామేణ వై దేహ్యా లంకావాసవీశోధనమ్. 211 

యథా హి వీ క మోర్వశ్యాముద్ధిష్టార్గోపనంవ్బాతిః 

ఊర్వశీయం చిరం "గేహే సవాధర్మచరీ తవ 

భవత్వితీందసం దేళన్తం పురూరవసం (పతి 212 

లలిత మనునది నాల్గవ నాటకము. ఊర్వశీవిపలంభ మిం దుదావార 
ణము. లలితము నందును పంచసంధులు కలవు. విలాసము - విపలంభము - 

విపయోగము - నిళోధనము - ఉద్దిష్టార్ణోపసంవోరము ననునవి యిందలి యమయిదు 

సంధులు. నాయకాదుల బుతుసేవన రతిసేవనములు విలాసరూవము. (శ్రీవా క్ 

ఖాలీ అద, . రత్నావణిబో | క్రీవత్సరాజు వసంతోత్సవవర్ణ నము బుతుసేవనాత్మక మయిన 
విలాసము. వ్మిపలంథ మిట్టుండును. [సేయసీ పియులు ఈర్యానిమి_ తముగా 

౧ న్ ఆబ్. 

ఛందోనుసారమ న పృథక్టిసితి నుండుట వ్మిపలంభము. వాసవదత్తాదేవితో వత్స 

"రాజునకు ఈర్యానిమి తక మయిన పృథగవస్థాన మున్నది. ఇది యొక విప 
యె న @ 

లంభము. _శర్మిష్టాదేవితో యయాతిమవో రాజునకు సం|పా_ప్త మన వత్సరాం 
తాసంగతి ఛందోనుసారమున నున్న వివలంభము. విళోధన మిట్టుండును. 

జనాప వాదభయమున దోషళోధన మొవరించుట విళోధనము. రాము డొనరిం 

రించిన సీతాలం కావానవిశోధన మీ విశోధనము. ఉద్దిష్లార్థోపనంవోర మను నయిదవ 

సంధి యిట్లుండును. విక మోర్వశ్రీయముళో నుద్దిష్లార్హోపసంవృాతి యున్నది. 
య లు అ 

పురూరవు నుర్తేశించి దేవేందుడు సందేశించుట - “ఈ యూర్యశి శిరకాలము నీ 
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యింటిలో సీ సవాధర్శ చరి యగుగావుతి' మని దేవలోకము నుండి సందేశము 

వంపుట యుద్దిషా రోపసంవ్యాతి యగును, 
6౧౦ 9 

సర్వవృ త్తివినిషృన్నం సర్వలతణసంయుతం 

సనమ గం త తృతినిధిః మహానాటకముచ్య తే. 218 

సమగ మను నయిదవ నాటక స్వరూప మిందున్నది. సమ్మగనాట 

కము సర్వవృ త్తి వినిష్పన్న మగును. సర్వలతణసంయుతము నగును. ఈ 

సమ్మ గనాట కమునకు |పతినిధి మవోానాటకము. నుబంధు నిరూపితమయిన నాటక 

పంచక మిట్లు నిరూపిత మయినది. ఇంకను పనిలో నిరూపింప వలసిన విషయ 

ములు పరిమితముగా గలవు. అవి యిట్లున్న వి. 

ఉప డేపః పరికరః పరిన్యాసో విలోభనం 

ఏతాన్యంగాని కార్యాణి సర్వనాటకజాతిషు. 9 14 

యుక్తి; 'పొపప్రిః సమాధానం ఏధానం పరిభావనం 

వపతాన్యవళ్యకా ర్యాణి (పశాంతే నాటే బుధ 8. 215 

ఆక్ఞాపవాదః నంఫేటః [పసంగో విదవ_స్తథా 

సం గవాశ్చేతి సాంగాని సమ్యగో్యోజ్యాని భాస్వరే. 216 

విరోధం [పణయం చైవ పర్యుపాసనమేవ చ 
పుష్పం వజంచ బధ్నీ యాదవశ్యం లలితే నుదిః. 917 

సర్వేషాం యత రూపాణి దృశ్యంతే వివిధాని చ 

నాటకం నృ_త్తపారాఖరం తత్సమ| గమితీరితమ్. 218 

ఉప కేపము పరికరము పరిన్యానము విళోభనము నను సంధ్యంగము 

లను సర్వనాటకజాతు లందును నిబంధింవ వలను. యుక్తి [పొ సమాధా 

నము విధానము పరిభావన మనువానిని |పశా౭తనాటకమున బుధు లవశ్యము గా 

నిరూపింపవలె, భాస్వరనాటకము నందు ఆజ్ఞ అపవాదము సంఫేటము (పసం 

గము వి దవము సం గహము అను వానిని నితరాంగసహితముగా చక్కగా 

నాయోజన మొనరింప వలెను. లలితనాటకము నందు విరోధము 1పణయము 

పర్యుపాసనము పుమ్చము వ్యజము నను వాని నవళ్యముగా నిబంధింప వలెను. 

సమ|గనాటకము నృ_త్తవార మను నామమున నున్నది. సర్వనాటక ములకు 

సంబంధించిన వివిధములగు రూపము లీ నమ్మగమున నుండును. ఇది యంతయు 
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సుబంధునూచిత మయిన వివేకము. _సుబంధు (గంథము లభింపలేదు ' సుబంధు 
బంధువై శారదాతనయుడ నూచించెను. 

(పకరణ లక్షణము 

ఇతివృ_త్రమథోత్పాద్యమ।త (పకరణో మతం 

వణిక్సచివవి|పాణామేకః స్యాత్తత నాయకః. 219 

ధీరశాంతళ్చ సాపా యో ధర్భకామార్గతత్సరః 

శేషం నాటక వత్సంధి| ప వేశకరసాదికమ్. 220 

మాధవో ధీరశాంతళ్చ ద్విజాతిః కామతత్సరః 

అపాయో౭.ఘోరఘంటాదివ్యాపారో2. త విభావ్య కే. 991 

[పకరణ మనునది రూపకములలో రెండవది, 

దీనితో నితివృ_త్త ముళ్చాద్యము. పురాణాది పసిద్దము కాదు. కవికల్పితము. 

ఇందు వణిక్కు - సచివుడు - వి(పుడు -- వీరిలో నొకడు వాయకుడు కాదగును. 

ధర్భకామార్దతత్సరు డయిన ధీరశాంతుడు నాయకు డగును, ఈతడు '“సాపాయకః” 

ఆపాయాంతరిత మయిన కార్యసిద్ధి కలవాడుగా నిబద్దుడు కావలెను. మిగిలిన 

లతణ మంతయు నాటకము నందువళఠె నుండదగును. సంధిబఠధము విష్కంభ 

(పవేశకాదులు పాతపవేశాదులు రసొదినిబంధనము సర్వము నాటకము నందు 

వలె నుండదగును. భవభూతి మాలతీమాధవములో మాధవుడు నాయకుడు. 

అతడు ధిరళాంతుడు. ద్విజాతి. కామతత్సరుడు. అభఘోరఘంటాదివ్యాపార 

మపాయము. ఈ యపాయము తొలగిన యనంతరము మాధవునకు మాలతీ 

(పొబప్తి వర్ణిత మయినది. ఇట్టి యిది పకరణము. ఇం దింకను విశేషములు 

కలవు. 

నాయికా ద్వివిధా నేతుః కులస్త్రీ గణికాతథా. 

క్వచిదేకై వ కులజూ వేశ్యా క్వాపి ద్వయం క్వచిత్. 2892 

కులజా22భ్యంతరా వేశ్యా బాహ్యా నాతి కమో౭.నయో। 

ఆభీః (పకరణం (తేధా ద్వాభ్యాం సంకీర్ణ ముచ్యతే. 298 

సంకీర్ణం తత్పకరణం య త్భ్యాద్దూర్తసమాకులం 

వేశ్యా కుల_స్తి)యోర్యోగో న స్యాాత్పకరణే స్వతః, 224 
B (73) 
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శిల్పాదివ్యప దే శేన భవేద్వేశ్యానమాగమ; 

భాషేత (పాక్ళతం వేశ్యా సంస్కృతం కులనాయికా. £25 

(పక రణామున నాయకు డగువానికి నాయిక రెండు విధముల నుండును- 
కులవనిత యని, గణిక యని. కొన్నీ (వకరణములలో కులజనాయిక 
యొక్కతయే యుండును. కొన్ని టిలో వేశ్య యొకరుక్యె చాయికగ 
నుండును. ఒకొ్క్కక్కచో కులవనిత వేళ్యయను నిద్దరు నాయికలుగ నుందురు, 
కులజ యనగా అభ్యంళర; అంతఃపురముననుండు గృహిణి. వెళ్య యనగా బావ్యా 
వనిత. సీరి స్వభావములకు వ్యతి కమము సముచితము కాదు. వేళ్ళ యభరం 
తర యగుట, కులజ బాహ్యా యగుట యు_క్షముకాదు. నాయికల యునికి 
ననుసరించి (పకరణము మూడు విధము లగును. కులజయెొ యున్న (పకర 
ణము, వేళ్యయె కల (పకరణము, వేళ్యాకులజ లిద్ద రున్న (పకరణము. వేశ్యా 
కులజ లిద్దరున్న చో సంకీర్ణ పకరణ మగును. సంకీర్ణ |పకరణాము ధూ _ర్తసమా 
కులము, [పకరణమున వెశ్యాకులవనితల సంబంధము న్వభావసవాజముగ నుండదు. 
శిల్చాదివ్యప దేశమున వేశ్యాసమాగమ ముండును. వేశ్య (ప్రాక్ళతము భాషిం 
చును. కులనాయిక సంస్కృతము ఖాపించును. ఇంకను (పకరణమున జ్ఞాతవ్య 

ములు కలవు, 

యత్తు కవిరాత్మబుద్ద్యా వస్తు శరీరం చ నాయకం చైవ 

స్వయముత్చాద్య విరచయే_త్తర్దేయం (పకరణం నామ. 228 
ఖా 

డాస విట _శేష్టియుతం వేశ్యా స్తుపచారకారణో చేతం 
మందకుల స్త్రీ చరితం కావ్యం కార్యం (పకరణే తు. 297 

మధ్యమపురుషెర్ని త్యం యోజో్య విమ్మ_ంభకో౭ [త తత్వ జైః 

సంస్మ్క్భృతవచనానుగతః సం తెపార్థః [పవేశకవ ల 

ఇతి [పకరణే శుద్ధవిష్మ-ంభో భోజనిర్మితః. 220 

నోదా_త్తన్ఫపో పేతం న దివ్యచరితం న రాజనంభోగః 

వావ్యాజననం[షయు క్షం విజ్హేయం [పకరణం నామ. 229 

ఈ (పఘట్రార్థము నాట్య వేదసంవాది. నా నాట్య వేదమున నిరూపి 
కార ముచట సవహాకారి, కావ్యనిర్మాత యగు కవి యౌాత్మశ & ననునబించా 
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కావ్యనన్తు వనదగు సాధ్యఫలమును, శరీర మని యనదగిన అటు వువవారింప 

దగిన సాధ్యఫలోపాయ మయిన కావా న ఓ థి భేయ  వస్వాదికమును స్వయముగ 
నుత్చాదించి రచించునేని యది (పకరణమని తెలియ వలయును. కవి 'పతిభా 
సముత్సన్నవస్తుక మౌత్ప త్తికము. జౌత్పత్తిక వస్తు వున్నందున నిది (పకరణ ము. 

క తిపయ యువకవులు వస్తువును సముత్చాద్య మొనరింపరు. [1పకరణము నిర్మా 

ణింపదలతురు. వారనుత్సాద్యము కూర్చిన |పకరణము కాదు. వాలేమిచేయ 

వలయును? వా రనార్ష వస్తువును పర్మిగహింప వలను. పురాణాదు లార్ష ములు. 

పురాణవ్యతిరికృము లయిన బృవహాత్క-ఖథాదు అనార్హ ములు. తదుపనిబద్దము 

లయిన కథలను వారు స్వీకరింప వచ్చును. వారు వారి కావ్యముల నావార్యముగ 

నేని నిర్మింపవచ్చును. పూర్వకవి కావ్యముల నుండి వస్తు వావారించుకొని వారు 

రూపించిన నది యభూతగుణయు క్రము కాగలదు. వారట్లావారించిన వస్తు 

వాహాగ్యము, ఇతరకవులు కూర్చిన వాని నుండి తెచ్చికొనిన కథాంశము కవిత్వ 

మగునా? అప్పు డట |(పకరణమను వాచోయుక్తి సంగత మగునాః అగును. 

అదియు | పకరణ మగును. అందున నె యుత్పన్నబీజవస్తుకము (ప్రకరణ మనిరి. 

ఉత్పన్నము పూర్వ ప్రసిద్ధ మయిన కావ్యము. అందలి బీజము నందలి వస్తువు 

కలది యుత్సన్న లీజవస్తుకము. అదియు నభూతగుణయు క్ర మె. కావున (వకరణ 

మగును. ““పకరోతి తదితి |పకరణం' దాని నిది పకర్ష కలుగు నట్లానరించి 

నందున (పకరణము. ఇక్తు పూర్వకవి సము(క్పేతీతము లందును కవి యధి 

కావాపము కూర్చి |పకరణ 'మొనరింప వచ్చును. 

(పకరణమున నుండదగు కావ్యము నీ విధముగా గూర్నదగును. చాన 

విట (షి యుతము వేశళవనిత యుపచారకారణో చేతము మందకుల ద్ర్రీచరిత 
అ 

ముగా నీ కావ్యముండు నని మూలార్థము. దీని వివృతికై_ యభినవవివృతి 

యభినవభారతి య పేథీతము, నాట్య వేదాఖినవభాష్యము నుండి యా యపేఊ. 

తాంశము లుద్ద్భతము లయినవి. శిష్టవిశిబ్టూం శముల కదియె పెర్యా_ప్పము. పేక 

రణమున కంచుకిస్థానమున దాసుడు, విదూవమక స్థానమున విటుడు, అమాత్యస్థాన 

మున |శేషి యుండ దగును. వేశ్యావాటమునకు -కేళమని పేరు. అందలి వారు వేశ 

ఆ న 
"వ నిరూపితములు వేళోప 

వనితలు. వారి యుపచారవిశ షములు వై శికాధికారమున నిరూపి . 

ఉఊారము కారణముగా శృంగార ముండును. అట్టి శృంగారము ద్రకరణమున నావ 

శ్యకము. ఇది యిట్టిదయ్యు మందకుల స్త్రీ చరితముగ* నుండవలెను. కుల స్త్రీ విషయ 

మయిన చేషితము మందముగ నే యుండవలెను. 
అభినవగు ప్రని యుపాధ్యాయు 

లు 
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లిట్లనిరి. మందకులము లందలి (స్త్రీల చరితమునె |పకరణమున నిరూపింప 

వలెను. కావున [పకరణమున కులాంగనయు మందకులయె యగునని దర్శిత 

మయినది. (పకరణవిష్క ంభము మధ్యమపురు షయోజ్యము. సంస్కృత వచనాను 

గతము, _ ప్రవేశకము వలె సం కేపార్థమును. “విష్కుంభయతి _ ఉపస్తంభయ 

తీతి విష్కంథః'* విష్కంభము వస్తువును సాధారము చేయును. పఠిష్టితము 

చేయును, ఇృట్టొనర్బుట నుప_న్తంభ మనవచ్చును. విష్కంభకము శుద్ద మని 

సంకీర్ణ మని రెండు విధములు. కేవల మధ్యమ పాత్ర (పయుకక్త మయినచో 

కుద్దవిమ్మంభము. నీచ మధ్యపా[త |పయు క మయినచో మి శవిష్కంభము లేదా 

సంకీ ర్ల విష్కంభము. |పకరణమున కుద్దవిష్కంభముసు భోజబేవు డుండుట 

సంభావించెను. 

అర్థ |క్రియాక ర్రవ్యతనె క_రృవ్యముగా నభిసంధాన మొనర్చుకొని ప్రవే 
శక వీధముననె విమ్మంభకమును సమాయోజన మొనరింపవలెను. సంధుల 

సం శేపము ననుసరించి యర్ధముల సంకేపము ననుసరించి విష్కంభకమును 
కూర్పువలెను. ఇందు సంధుల సంకేపానుసంధాన మావళ్యకము. యుద్దము 

రాజ్య| భంశము మొదలగునవి యన్నియు కావ్యార్గములు. వాని (కియార్టాను 

సంధానమె యర్థ(క్రియావీజ. ఇట్టి యభివీవతో విష్కంభసంయోజన మే 

ఊఉతము. 

ఇంకను |పకరణ మిట్లుండును, ఇది యుదా_త్త నృ పో-పేతము కాదు. 

ఇందు దివ్యచరిత ముండదు. రాజసంభోగ ముండదు. బాప్యాజనసం పయో 

గమున నె యుండును. |పకరణ మిక్ష్తు యుండునని గుర్తించునది. దిని స్వరూప 

వి'ేక మిట్లుండును. ఈ |ప్రకరణమున వి[పవణిక్సచివులు పురోహిళానూత్య 

సాన్రావాహు లుందురు. కావున నానారననంయు క్ష మయిన చరితనిబంధన 

ముండును. కావున [పఖ్యాతోదా_త్తనాయకము కాదు. ఉదా త్తనాయకళతా 

నిచేధమున నాటక వై పరీత్య మర్గసమాయాత మగునని, నాటకమున దేవవ్య_కక్రి 

నాయకుడుగా నుండుట యుక్తము కానందున [పక రణమున దేవవ్య డీ నాయ 

కుడుగా నుండవచ్చునని యాపాదించుట తగదు. “న దివ్యచరితం” దీనినే 

నూచించును. (పకరణమున దివ్య చరితము నిబంధింపరాదు. నాటకము దివ్యా 

(శ యో పేతము కావున 'దేవవ్య క్తులు [పయోజ్యులుగా నం దుండవచ్చును. 

ఆదేశరహితముగా నాయకు నాశ్రయించి దివ్యుల చరితము నం దుండ వచ్చునని 
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(పసక్తము కావచ్చును. కాని యదియు |పకరణమున నిపిద్ద .మగుచున్నది. 

నాటకము లోని బేవులు [వధానాశయమున నుందురు. తుల్యయు క్రి ననుస 

రించి పరిశీలింపగా చేవుల వలె నపధానముగ నయిన రాజ|పవేశ మిందుండ దగు 

నని యాశంక యుదయింప వచ్చును గాని యదియు నివారింప దగినదె. అందు 

కొలిక రాజసంభోగ మిం దుండ దగదనుట. వారి భోగస్పర్శల కిం దవకాశము 

లేదు. వి[పవణిక్సచివాదుల భోగసంభోగముల నిం దభ్య్యూహించి నిబంధింప 

వలెను. అందుననె రాజ సంభోగనిపేధమె నిరూపిత _ మయినది. |పకరణము 
వావ్యాజనసం[పయు క్రము కావలయునే కాని కంచుకి మొదలయిన  యంతఃపుర 

పరిజను లిందు నియుక్తులు కారాదు. కంచుకి |ప్రభృతు అంతఃపురోచితులు. 

తద్వ్య్యృతిరి క్త బావ్యాజనులె యిందుందురు. ఎవ రెవ శరెకుట్టి వా రిందుండ దగు 

దురో “దాసవిట। శేష్టియుతం” శ్లోకమున నిరూపిళత మయినది. ఇంకను [పకరణ 

నియతి యిట్టున్న ది. 

శకారః కుట్టినీ చేటీ ధర్మశా(న్ర్ర బహిమ్మశతాః 

విటచేటాదయో బాహ్యా నిత్యం |పకరణే మళాః. 280 

వేళోవచారకుళలో మధురో దతిణః కవిః 

ఉవోపోవాత మో వాగ్నీ చతుర [సో విటో మతః, 99 1 

ఉజ్జ్వల వేూభరణః కుష్యత్యనిమి త్తతః | పసీదతి చ 
(పాకృతభాషాచారో భవతి శకారో బహుగుణాఢ్యః. 2కీలి 

ఆగమలింగవిహీనం జేశ కుల న్యాయ లోక విపరీతం 

వ్యర్థాకార్థమపార్థం భవతి హి వచనం శకారస్య, 59 

మధ్యమపురు-షెర్యోజ శుద్దో విష్కంభకను తత్త్వ ై ః 

సంస్కృృతవచనానుగతః (పయోజనార్థః | పవేశక_స్తద్వత్, 294 

ఉత్ప్చాద్యమితివృ_త్తం తు ధీరః శాంతశ్చ నాయక ః 
అపాయబ హుల క్లేశధర్శ్మకా మార్గ తత్సరః. 285 

సముచ్చయవిక ల్పాభ్యాం (పొ ప్రవేశకులాంగనం 

శకార విట చేటాడి తత్తళ్చాత సమాకులమ్. 236 



ర్రివ్ల భావ వకాళనము 

రాజనంభో గనంకీర్ణ ౦ విష్కుంభాదివినాక తమ్, 

అన్యూనాధికపంచాంక త్వాదిలతణనంయుతహమ్. 287 

ఈద్భళం రూపకం యత్తు తద్వై (పకరణం భవేత్ 

(పకరణము నందుండదగిన యీ విధానముల గూడ భావింపదగును. 

శకారుడు కుట్టిని చేటి ధగర్మశా(స్త్రబిహిమ్యతు లయిన జావ్యాజను లగు విటచెటా 

దులు నియతముగా |పకరణమ.న నుండదగుదురు. కుట్టిని-కుట్టని చేళ్యమాత 

శంభలి యందురు. విటుని లతణ మ్ట్టుండును. ఈతడు వేశోపచారకుళలుడు. 

మధురస్వభావుడు. దశిణుడు. తా నందు క్రై యాశయించు వారి యందరి 

యందును సమాన (పవృ తీకలవా డగును. కవియు నగును. ఊవోపోవా 

సమర్ధుడు నగును. వాగ్మియు నగును. నలముఖముల వ్యవవారింప గల వాడ 

గును. ఇట్టివాడు విటుడు శకారుడు బహుగుణాఢ్యుడు. ఉజ్జ్వలవేషాభర 

ణుడు. అకారణముగ కోపించును. అహేతుక ముగ (పనన్నుడు నగును. శకా 

రుడు [పాక్ళతభాషాచారుడు. శకారుని వచన మాగమలింగ విహీనము. దేశ 

విరుద్దము _ కులవిపరీతము - న్యాయా పేతము-లోకవి రుద్దము-వ్యర్థ ము-పకార్థము_ 

ఆపార్థము - శకార బహుల మయిన భాష మాటలాడును. ఇట్లి వాడు 

శకారుడు. 

మధ్యమపురుషయోజ్య మగు శళుద్దవిష్కంభము సంస్కృతవచనాను 

గతముగా [పయోజనావహాముగా నుండునట్లు కూర్చవలళెనని, |పవేశకము ను 

నిబంధింపవలెనని యిదివరలో సూచిత మయినను నర్వార్ధ కోడీకారమున కిచట 

మఅల నిరూపితము. నూచితముల నన్నిటి నిట్లు |కోడీకరింపనగును. 

హీనాామీ . ఉత్స్నాద్యమగు నితివృ త్త ముండుట 

దీరళశాంతుడు నాయకు డగుట 

అపాయబహుల కేశములతో నుండుట 

ధర్మకామార్థతత్పరత్వము 

వికల్ప సముచ్చయములతో వేళ్యాకుల స్త్రీసంబంధము 

శకారవిచటచేటాదిచేష్లా సమాకులము 

నరు రాకా టి ._ రాజసంభోగ (సంకీర్ణ ?) రహితము. 



అష్టమాధి కారము ర్రిశీ 

ఇట్లివివి వమఖ్యరూపములు. వివ్క_ంభాదివిషయమున, నంకనియమ 

విషయమున (గావ్యాములు సం|గావ్యాములు. పదీ యంకముల. కధికము కా 

కుండుట, అయిదంకములకు తక్కువ కాకుండుట యను లతణసంగతిని భావించు 

నది. ఇట్టి రూపకము [పకరణము. ఇంకను సంభావ్యములగు విశేషములను 

నాట్య వేదము |పకరణసమీతలో గుర్తింపవచ్చును. గృవావార్త యుండునేని 

వేశ్య తగదు, వేళ్యయున్నచో కు౭సతీసంగమము తగదు, కారణయుక్ష్యా వేళ్యా 

కులస్త్రీయోగము తగును. 

పద్మావతీపరిణయో విపస్య చరితం భవేత్. 288 

తదై వ మృచ్చకటికా వణిజాం చరితం భవేత్ 

కుల స్త్రీనాయికం తత్తు మాల తీమాధవాథిధమ్. 289 

యథా తరంగద త్రాఖ్యం గణికానాయికం కృతం 

తథైవ మృచ్చకటికా విహితోభయనాయికా. 240 

పద్మావతీపరిణయ మను (ప్రకరణము విపచరితము కలది.  మృచ్చ 

కటిక వణిక్చరితము కలది. మృచ్చకటికనాయకుడగు చారుదత్తుడు (వావ్మాణుడే. 

ఆతడు వాణిజ్యవ్యవవోరి యని యభ్యూవ్యాము. మాలతీమాధవ [పకరణము 

కుల్మస్స్రీ) నాయికకము. తరంగద త్త పకరణము గణికానాయికముగా నిర్మితము. 

మృచచ్చకటికలో చారుదత్త భాగ్య ధూతాదేవి యున్నది. ఆమె రంగ|పవిష్ట 

కాకున్న నభూ్య్యూవ్యూ. కాపున నా (ప్రకరణ ముభయనాయిక ము, ఇట్లు (పకరణ 

లకణము యథో క్తముగా నిరూపిత మయినది. 

నోటికొలకతణము 

నాటకన్య [పకరణ స్యోభ యోః సంక రాత్శికా 

లత్యుతే నాటికా౭_ప్య| త సంకీరాన్యనివృ_త్తయే. 941 

(పఖ్యాతో ధిరలలితః శృంగారో౬ంగీ సలతణః 

నాయకో ధీరలలితో వృ _త్తముత్చాద్య మేవ చ. 942 

శృంగారో౭_౦గీ రసో౭ం౦గాని వీరఠా[దాదయో మతాః 

వృ _త్తిక్చ కెళికీ స్వాం గై ర్నర్మన్ఫుంజాదిభిర్యుతా. 248 



ర్ర04 భావ[పకాశనము 

దేవ్యా (పధానయా చేతు నత్సృదృశ్యా చ ముగ్గయా 

సంకరో౭|తానురాగో౭_పి నవావస్టో భవే త్తయోః. బి44 

చేవీభయేన సాశంకో నేతా ముగ్గాసమాగ మె. 

నాటిక యిందు లతిత మగును. నాటకము (పకరణము అను శెండిటి 

సారికర్యమ.న నాటిక కలుగును. ఇది తదుభయసంక రాత్మకము. నాటక పకరణ 

ముల సాంకర్యమున నాటిక యుత్సన్న మగునేని యితరరూపకముల సాంకర్య 

మున నీతరసంకీర్ణములు నుదయింపవచ్చును గదా! అట్లు కాదు. _సంకీర్ణాన్య 

నివృ_త్తికై నాటిక యిచట నిరూపితము. ఎన్ని సంకీర్ణము లయినను గలుగు 

భేదము నాటికయె; ఇతరనామము లక్క-_రలేదు. నాటికలో నాయకుడు |పఖ్యా 

తుడు ధీరలలితుడు. శృంగారము నర్వలతణముల గూడి యిం దంగిరసముగా 

నుండును. నాయకుడు థిరలలితుడుగనె యుండదగును. వృత్త ముళ్చాద్యము 

కావలెను. శృంగార మంగిరసము కాగా వీరరౌ[చాదు లంగరనములుగా నుండ 

దగును. నర్శుస్ఫుంజాదిస్వాంగములతో గూడిన కై శికీవృ త్తి యిందుండదగును. 

నాయకునకు 1పధానముగా నొక డేవి యుండును. ఆమె పట్టపు దేవి. ఆమెతో 

సమానముగా నొక ముగ్దయు నుండును. చెవి, ముగ్గ-ఇద్దరు నుందురు గావున 

నిం దనురాగము కూడ సంకరరూపమున నుండును. వారి యనురాగము నవా 

వస్టతో నుండును. నాయకుడు ముగ్గానమాగమమున చేవీభయమున నాళంకా 

నహితుడుగా నుండును. నాటక [పకరణలతణముల సాంకర్య మిందుండుట 

యభూ్యహించునది. 

చళ్వారః సంధయో లోపోఒవమర్శస్య భవిష్యతి. 245 

న విటః పీఠమర్షశ్చ సహాయౌ భవతః క్వచిత్ 

"నేతుః స్యాన్నర్మ్శ్మసచివో విరూపస్తు విదూవకః. 246 

కె శ్చిన్నాటకధరై్మ్మై న్లదవిరోధిభిరాశ్రితం 

(స్ర్రీ్వాయపొ(తం చేశ ర్తువర్ధ నాకల్పళో భితమ్. 247 

రూపకం చతురంకం యన్నా టి కేత్యభథిధీయ తె 

నాటికలో ముఖ|పతిముఖ గర్భ నిర్వవాణసంధులు నాలుగే యుండును. 
అవమర్శ సంధి యుండదు. ఇందెచ్చటను నిటుడు కాని పీఠమర్గుడు కాని 



అష్టమాధికారము 585 

సవేోయముగా నుండరు. నాయకునకు నర్ట్హుసచివు డెకడుండును. ఆతడు 

విరూపుడు. వాడె విదూషకుడు. ఈ చెప్పిన యంళముల కవిరుద్ధముగా నుండు 

కొన్ని నాటకధర్మములు నిందుండును. ఇందు పాత్రలు స్రీ పాయముగా 

స్ర్రీబహుళముగా నుందురు, డేశవర్గ నము బుతువర్ల నములతో నిదిళోభితమె 

యుండును. ఇట్టి యీ రూపకము చతురంగము కాగా నిది నాటిక యయినది. 

ఇంకను నాటికలో నీ విశేషము లుండ దగును. 

అ|తోత్చా ద్యేతివృ త్తశ్వాత్ కృంగారాదిర సత్వతః. 248 

పఖ్యాతన్ఫృపశేతృత్వాత్ వ ట్రి)ంశద్భూషణత్వతః 

తుల్యత్వం నాట శేనాపి తథా |పకరణోన చ. 249 

నాటికాయా; సృృతం తత వి శమోా2 యయముదాపహ్చాతః 

తదుదావారణం రత్నా వలీ చ [(పియదర్శికా. 250 

నైవ |పవేశశకేనాపి విష్కుంభేన వినాళ్ళతా 

అంకస్థానీయవిన్య _స్త చతుర్యవనికాంత రా 

(వకృష్ట[పాకృతమయీ నట్టకం నామతో భవేత్. 951 

ఈ నాటిక నాట కతుళ్యము |పకరణతుల్యముగా సంభావిత మగుటలో 

కొన్ని సాతువు లీ విధముగ గలవు. ఉత్సా ద్యేతివృ త్తత్వము శృలగారాదిరస 

త్వము |పఖ్యాతనృపనేతృత్వము షట్టింశద్భూషణత్వము ననునవి నాటక 

(పకరణములందు నిందు సమమగ నున్నవి. నాటకలతణములు కొన్నియు, 

|పకరణలక్షణములు కొన్నియు నిందున్నందున నిది నాటిక, ఇందలి విశేషములు 

నిదర్శితము అయినవి. (శ్రీవార్ష రత్నావలి నాటిక. (పియదర్శిక నాటిక. 

ఈ |పసంగముననె సట్టక ము లత ణీయము. నాటికయే [పవేశక రహి 

తము విమ్యంభక రహితము నయినచో, అంకస్థానీయములుగా నాలుగు యవని 

కాంతరములు విన్య_స్తము అయినచో సట్టక మను రూపక మగును. ఇది 

యంతయు _ [పకృష్ట పాకృత మయముగా నుండును. మిగిలిన లతణవి శేష 

మంతయు నాటికలో వలె నిందు (గావ్యాము. 

భాణ లతణము 

భాణస్తు ధూ_ర్తచరితం స్వానుభూతం పరేణ వా 
B (74) 



556 భావ! పకా శనము 

యతోపవర్శ యేదేకో నిపుణః పండితో విటః. లికి 

సంబోధనో కి (పత్యుక్తీ కుర్యాదెకాళభాపి. తె * 

సూచయేద్విరళ్ళంగా రౌ 'శార్యసౌభాగ్యసం_స్తవై 8. 9:9 

భూయసా భారతీవృ త్తిరేకాంకం వస్తు కల్పితం 

ముఖనిర్వహ ణే సాంే లాస్యాంగాని దశాపి చ. భధి& 

భాణ మను రూపకలతరగా మిట్లు (గావ్యాము. తా ననుభవిం చిన 

ఆధవా పరు డనుభవించిన ధూ ర్లచరిత మిందుుడును. నిపుణుడు పండితుడు నయిన 

కవి స్వపరానుభూత ధూ_రృచరిత మఖివర్షించిన నది భాణ మగును. ఆకాశభాషిత 

విధానము ననుసరించి సంబోధనముల నుక్తి [పత్యు క్తులను నిబంధింప వలెను. 

శెర్య సౌభాగ్య సం_స్హవములతో వీరళృంగారములను సూ బింవవలెను. భారతీ 

వృత్తి బహులముగా నిందుండును. ఇందొకటియే యంక ముండును. వస్తువు 

కల్పిత మగును. సొాంగముగా ముఖసంధి నిర్వవాణసంధి యుండదగును. 

లాస్యాంగములు పదియు నిందుండును. గేయపదము--స్టికపా ఠ్యము--ఆసీనము- 

పుష్పుగండిక- పచ్చేదకము..| తిమూఢకము_ నై ంధవము_ద్వి మూఢకము-ఉ_త్త మో 

_త్తమకము-ఉ క్త పత్యు క్రము అనునవి దశవిధలాస్యాంగములు. వీని స్వరూప 

ములు నిరూపితములు కా గలవు. 

కోహలాదిభి రాచాకై ఏరు క్షం భాణస్య లక్షణం 

లాసారంగ డశకో పేత్రం సమ్యగుతళ్చాద్యవన్తు చ. వర్ 

భారత్రీవృ త్తిఖూయిష్టం శృంగానై కరసా[ శయం 

పరస్వాత్మ్యానుభూళార్థధూ _ర్తచారితవర్ష నమ్. 256 

త_త్తద్విటో క్రి పత్యు క్తి విహితాకాశభాపషితం 

ముఖనిర్వవాణ[పాయ సంధియు[గూపకం చ యత్. 25" 

పకాంకం చ భ వేద్భాణ ఇతీ విద్వద్భిరుచ్య తే 

భాణస్య లక్షణం చేదృగ్భో జీనాపి |పకాళితమ్. ౨58 

కోహలాదినాట్యాచార్యులు భాణలతుణము నిరూపించిరి. అది యిట్లు 

న్నది. పూర్వము చెప్పినలతణ మీ లక్షణము సమాన మమునను సో 
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[పొమాణ్య సంపాదనమునకు క్రొ కీ పహూలభావనిరూవణ ము సమర్థ ము, కో హూలభావ 

సూ తముల నిట్లు (గహించునది. 

J. లాస్యాంగదశకముతో గూడి యుండుట 

2. చక్కగా నుళ్చాద్యవస్తువు నిరూపిత మగుట 

ఏ, భార తీవృ _త్తిభఖూయి.ష్టముగా నుండుట 

4. శృంగారె కరసా[శయ మగుట 

ల. పరస్వానుభూతార్థ ధూర్త చారి తవర్షనము 

రి. తత్తద్విటోక్సి (పత్యు కి విహితాకాశభాపితము 

7. ముఖ నిర్వహాణ పాయ సంధి యోగము 

6. వళాంక వరిమితము. 

ఇట్టి రూపకము ఖాణమనీ విద్వన్నిర్ట్యయము. ఇట్ట భారాలత ణమును 

భోజుడును (వకాశింప జేసెను. భాణములో లాస్యాంగము లుండుట నూచఛితము. 

లాస్యాంగముల నామ నాళ మీ విధమున నున్నది. 

చెయవదం స్థితపాఠ్యం ఆళీనం పువ్పగండికా 

కచ్చేదకం [తిమూఢం చ సై ంధవాఖ్యం ద్విమూఢకమ్. 259 

ఉ_త్తమో త్రమకం భావ్యము క్షపత్యు _క్షమెవ చ 

లాస్యం దశవిధం ప్యాతదంగని క్రేశకల్పనమ్. 260 

గయపదాదులు లా స్యాంగములు. అంగని ఫ్రైశకల్పనాత్మక మయిన 

లాస్యము దశపిధము. నా నాక వేదము నందును శృంగార[పకాశము నందును 

లాస్యాంగములు నిరూపితము అయినవి, నాట్య వెదమున నభినవభావార్థమును 

(పకాశిత మయినది. ఇందు సంక్షు_ప్తలమణము లీ విధముగ నున్నవి. 

వీణాదివాద్య యో గన సహితం యత భావ్యతే 

లలితం నాయికాగితం తచ్చేయపదముచ్య తే. 26 | 

చంచత్సు 

భూమిచారి[పచా రేణ స్టితపాఠ్యం తదుచ్యతే. 62 

టాడినా వాక్యాభిన యో నాయికాక్ళతః 

(భూ నేత పాదచలన విలాసాఖినయాన్వితం 

యోజ్యమాసీనయా పాఠ్యమాసీనం తదుదావాతమ్. 268 
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నానావి ధెన వాద్యేన నానాతాలలయాన్విఖం 

లాస్యం (పయుంజతే యత సా జయా పుష్పగండికా, 264 

అన్యాసంగమ శంకిన్యా నాయకస్యా తరోషయా 

(చేమచ్చేదపకటనం లాస్యం | పచ్చేదకం విదుః. 265 

ఇందయిదు లాస్యాంగముల ౪కణములున్నవి. వీని భావసారముల 

నీ విధముగా గుర్తించునది. 

లలితమగు నాయికాగీతము పణాదివాద్య యో గసహితముగా సంభా 

విత మయినచో గెయపద మందురు. ఈ చేయపదము [పయోగమున కావ్య 

మున సంగత మగును. గెయపదనిర్వహణమునకు నాయికల యుండవల 

యును. వారు వేరుగా రావలయును. రూపకపా త లట్లు చేయరాదు. ఆన 

నోపవిష్టలై స్వస్థలై గాన మొనరింప వలెను. నెపథ్యమున గాన మొనరింప 

రాదు. గేయమున కిది స్థానము కావున గేయవదము. [(పయోగసంగత 

"గేయము సామాజికరంజక మగును. కావ్యసంగత "గేయము కవి యావేశవిశీవు 

మును విజృంభింవ చేయును 

ల స్థితపాత్యము. 
6 

నాయికాక భీ మయిన వాక్యాధినయము చంచత్చుటాది తాల 

యుక్తము భూమిచారి ప్రచార సహిత మంయినచే స్టితపాఠళ్య్వ మగును. వియు_క్త 
వనిత మదనానల తప్తాంగి నిలబడి యుండియు నా_త్తకస మయిన పాకృతభామా 
పాఠ్యము పఠించుట స్థితపాఠ్యమని భరతో క్తి, ఇందు తాలయు క్రముగ వాకా 
ఖినయము కూర్చుట భూచారివిశేషముల గూర్చుట భాణోచిత మని శారదా 
తనయుడు సూచించినాడు. 

రంగమున నాసీన యయిన నర్తకి పాఠ్యమును (భ్రూ - నేత - పాద 
ముల చలనవిలాసములతో నభినయములతో నన్విత మగునట్లుగ గూర్చినచో 
నాసీన మను లాస్యాంగ మగును. భరతు డిట్లనెను. సర్వాతోద్యరహితముగా 
న్మవసారితగా[తముగా చింతాళోక సమన్వితముగా నూరక కూర్చొనియుండుట 
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యానీనము అని. సర్వాభినయళూన్యత భరతసమ్మశము. నిరూపి తాభినయా 

న్వితత్వ మిఠదు నిరూపితము, ఇదియు గొందరి మతము కావలయును. 

4, పుమ్పగండిక. 

లాస్యము నానావిధవాద్యయు క్రముగా నానావిధశాలలయాన్నిత 

ముగా నొవరించిన నది పువ్పగండిక, నారి నరవేషము ధరించి సఖివినోదమున క్రై 
లలితసంస్కృత గయము గాన మొనరించినచో గానన్న_త్తగీతాగతవై_ చి త్యము 

కూర్చినచో పువ్వగండిక యని కొందరి భావము. 

ర్, | వచ్చేదకము. 

నాయకు డన్యాసంగమమున నున్నాడని శంకించి రోమము కలదై 

నాయిక _పేమచ్చేదపకటనమున కగు లాగ్య మొనరించిన |పచ్చేదక మగును. 

భరతాభినవభావము వేగా నున్నది. [పియవిరహవిమాన యయిన యువతి 

జో్యోత్స్వాసంచార మొనర్చుచు ఛాయాదృళ్యమున కాంతుని న్మరించి సంఖా 

వించి [పియసంసక్త యగుట, పానగోష్టిసమయము నందలి రూవభావనమున 

మది రా పతిబింబితస్వభావుని గా (పియుని భావించి నక్త యగుట, అక్షా జలమున 

[వసాధనమున దర్పణమువ బింబిత[పియభావముతో సంస_క్త యగుటయు ,(పచ్చే 

దక మనిరి. [పచ్చేదకములోని ఛేదము 1 పేమచ్చేదాత్మక మని నిరుక్తిగా 

ఖావించి యీ శారడాకనయు డిట్లు చెప్పెను. 

అనిష్టురళ్ల క్షవదు సమవృ్భ త్మైరలంకృశం 

నాట్బం పురుషభావాఢ్యం (తిమూఢక ఒదాహృూతమ్. 263 

చెకభా మోవి శేషేణ చజద్వలయశ్ళ =ఖలం 

లాస్యం |వయుజ్యకే యత్ర తతై ఎంధవముదాపహృాతమ్. 267 

చారీఖిర్ణ లితాభిశ్చ చి తార్థాభినయాన్వితం 
స్పష్టభావరసో పతిం లాస్యం య_త్రదిమూఢక మ్. ౨65 

అప౭జ్ఞాతపార్శ్ళ స్థం గేయభావవిభూషితం 

లాస్యం సోత్కంఠ వాక్యం యదు త్తమో త్రమకం భవేత్. 269 

కోప పసాదజనితం సాధి కేపపదా శయం 

వాక్యం తదు_క్ష[పత్యు క్తం ద్వయోః |పళ్నో త్తరాత్మకమ్. 270 
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ఇచట (తిమూఢకము నై ౦ధవము ద్విమూఢకము ఉతమో_త్తమ 

కము ఉక్త పత్యు_క్తము అను నయిదు లాస్యాంగముల స్వరూప నిరూపణ 

మున్నది. 

6. (తిమూఢకము. 

పురుపభా వాఢ్య మయిన నాట్య మనిష్టుర శ్ల క్షపదమె సమవృత్తాలం 

కృతమై యున్నచో (తిమూఢకమగును. [తిమూఢకలాస్యాంగములో నాయ 

కుడు వ్యలీక మొనరించువాడు కాగా నొకశె విషణ్ణయె 'ద్వేషించును. అభినవ 

నాయిక యొక తె [పథమ పణయ మగుట లజ్జాబంధమున నుండి వ్యధిత యగును. 

ఇట్లు మూవుర మోహ మిందుండును. ఇందు నాయకుని మాట లవశళ్య మనిష్టుర 

ములు. అందు రసోవయోగి గుణాలంకారాంశము స్వీకార్యము. సమవృ త్తము 

లుండవలయు ననుటచె నృత్తకృత విచితత నూచితము. విశషకృత మయిన 

వృత్తవె చ్మిత్యమ.న నాట్యమునందు శోభ కలుగును. _ నాట్యసౌంద ర్యాధాన 

ములో గుణప్రఖావను దీన సూచిత మగును. 

7. నై_ంధవము. 

నె ంధవము నందు లాస్య|పయోగముండును. ఈ లాస్యము 'దేళ 

భాషావిశషమున పయు క్ర మగును. లాస్యానుసరణమున వలయశ్ళంఖలములు 

చలమానము లగును. ఇది సే ంధవము. [పాక్ళతవచనములతో నొక పాత్ర 

సువ్య_క్షకరణాన్వితముగా న్యవవారించుట సై ౦ధవము. సింధుదేశ భాషా[ళ 

యము నే ౦ధవము. నె 9ధవభాషూ[శయమున రంజనాధిక్య ముండుననుట సర్వ 

భాపోపంతణము. కావుననె దెళభా షావి శేషా శయమున లాస్య ముండుట నీ 

[గంథకారుడు సూచించెను. 

శీ. ద్విమూఢకము. 

ఇందును లాస్యముండును. ఈ లాస్యము లలితచారీగతి సంయు 

కము చి తార్థాభినయాత్మకము స్పష్టభావరసో పతము నగును, ఇట్టి 

లాస్య మున్నచో ద్విమూఢక మగును. లాస్య్యాశయ మయిన విశేషమున 

నాయకునకు నాయిక కిద్దరకు వ్యామోహము వర్ణిత మగును గావున నిది 

ద్విమూఢకము. నాయికాద్వయమునకు మోవామున్నను ద్విమూఃఢకమె. చారీ 

గతికథనమున నంగాంగపరిక్రమములోని తాలానుసరణము దిశాచతుష్టయ[కమ 
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పరి క్రమము నూచితము. సామాజికులకు ముఖ మభిముఖముగా నుండుట (పతి 

ముఖవిధానమున దిశాసనంచాన మభూ్య్యవ్య్యాము. ఇట్ట పరి కమమున వె చిత్య 

మున్నది. కావుననె యిది చి తార్ధాభఖినయాత్శక మగును. 

9, ఉ_త్తమో_త్రమకము, 

ఇందలి లాన్యమున పార్శ్వమున నున్నవారిని గుర్తించుట యుండదు. 

గేయభావమున నిది విభూషిత మగును. సోత్కంఠవాక్యమున నుండును. ఇది 

యు_త్లమో తమకము. ఇది యనేక రససంశ్రయ మని విచితళ్లోకబంధ 

సముపేశ మని హేలాభావవిచిితిత మని భరతు డనెను. నాట్యమున లాస్యాం 

గము లు త్తమములు, అందున నిది యు_త్తమ మయినందున నుత్తమో_త్తమకము. 

సర్వమిందు రసవళ్యాయము. రసపర్యవసాయి రసనిష్యుంది కాజాలని సన్ని వేశము 

నభినవు డభినందింపడు. 

10. ఉక్త్మపత్యుక్తము. 

నాయికానాయకుల (పళ్ళ్నో _త్తరాత్మక మయిన వాక్యము కోప|వసాద 

జనితము సాధికేప పదా[ళయము నయినచో నుక్షపతుుక్త మగును. చిత 

గీతార్థ యోజిత మనియు నిందు కూర్పుదగును. నాటోోవయోగి యంశ మిం 

దిట్లుపజీవిత మగును. లతణళ్లోకములోని [పథమార్దమున థావిలత్షణ మేక దేశ 

ముగా నూచితము. ద్వితీయార్దమున పూర్వసమాకృవ్ష మయిన వె చిత్యభాగము 

నాటో్యోపయోగిగా నిర్ణిష్ట్ మయినది. ఇక నీ యర్థము సంభావ్యము. కోప 

(పసాదజన్యము సాధి కెవవదా[శయము నయిన వచన ముక్షపత్యు కము. చిత 

గీత మనదగిన [ధువాగానకావ్యములోని యర్థము నాట్యాంశమున సంయోజ 

నము పొందగా నుక్తపత్యు క్తము లోని వై చిత్యము లాస్యాంగమున స్వీకృత 

మగును. భిన్నములుగా నుండు వాచ్యఖండలకములు రసా వేశమహిమాతిశయ 

ముననె సమన్వయము పొందును. 

నాయకాపరాధమున వ్యాకుల యయిన యొక ముగ్దాధీక (పియునితో 

సంభాషించు చున్నది. “వాలే! ఏమి నాథా ! మానిని! రోషము విడువుము! 

రోషము వచ్చి నేనేమి చేసితిని? నాకు ఖేదము. నాకునీ చేమియు నపరాధ 

'మొనరింపలేదు. అన్ని యపరాధములు నావె. గడ్గదనుగా 'నేడ్చిదవేమి? నేనెవరి 

కడ నేడ్చితిని? నా యెదుట. నీకు నేనెవరు? నీవు దయిత. కాననే యేడ్చు 
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చున్నాను.” ఇందుక్త పత్యు క్త మున్నది. రసావేశముననే వీని శేకార్థసమ 

న్వ'యమ. కలుగును. ఇన్లే ద్విపదికా గీతార్లము లందును కావ్యార్గము రసావేశ 

మున నభినీయమానసుందరమై యభినయార్దసమా వేళశము పొందును. ఇదిలోక 

దృష్టము కాదు. అయిన నుపరంజ :ము, ఆకాశభాపి తాత్శక మయిన యంశము 

స్వగతజనాంతికాపవారితకములు ఉక్ష్మపత్యు క రీతి రమ్యము లగును. ఇట్టివి 

లోకమున నళ్యంత మస-భావితములు కావు. లోకమున లేవని నాట్యమున నిష 

ధింపరాదు. లోక సంభవాసంభవము లిం దించిత్కరములు. 

లాస్యాంగమ ల విషయమున నీ యశము సం పధార్యము. నాట్య 

మున కై శికి, త్మ దచనకు వలయు |దవ్యసంపద నూచిత మయినది. _కైెశిక్మీపసాద 

మున నాట్యము శాస్తా 9దివిలతణ మై సర్వుజనావారణీయ మయినది. ౩ శికీస్వ 

రూపావిర్శ్భావమునకు లాస్యాంగము లావశ్యకములు. లాస్యాంగములకు రస 

భావభాగాఖిని వేళ మావళ్యక ము, లాస్యవి ధిలోని యంగములు నాటకోపయోగ 

మాపాదింపగలవు. నాటకము నంటే కాక తదితరము లందును సంగతము లగును. 

నాటక వినిస్సృత మయిన భాణముగ నివి యేకపాత|పయోజ్యములు, నాటక 

మున లాస్య! పయోగము వేరు. భాణమున నేకపా తవోర్యలాస్యమున నాట్య 

రూపత యు.డదు, నాటో్యోపయోగి తానిరూపణమ నకు లాస్యాంఎముల 

న్వరూవసం కేత మిచట నిరూపిత మయినది. 

కొందరు చితపదమని భావికమని రెండు లాస్యాంగముల నిరూ 

పించిరి. ఈ యధిక[వసంగ మఖభినవునకు సమ్మపఏము కాదు. లాస్యము 

దశాంగము దళ.)ధమని | పసిద్ది. తద్విరోధము యుక్తము కాదు. ఈ ద్వయమున 

కుపయో*శ మేనియు లేదు. కె శికీవృత్తి కుపయోగించు వై చిశ్యము దశక 

ముననె కలుగును. వై చిత్య మనునది [పధాన మగు చిత్తవృత్తి యనువర్త 

నావశమున విభావాద్యంశమున నుపరంజకభావము న గలుగును. సర్వవిధముల 

వై చ్మిత్యము సంపాదించుటకు వడి లాస్య్యాంగములు చాలును. అయినను భరతు 

డన్యమతముగ శెండింటి నిరూపించినాడు. ఈ సర్వము సంభావిశ మవుగావుత 

మని శారదాతనయుడు భావిక మను వేరొక లాస్యాంగమును నిరూపించెను. 

తల్ల కణ మిట్లున్న ది. 

స్వప్నే విలోక్య దయితం [కయళే య।త్సబుద్దయా 

మనోభవా_ర్తయా భవ_స్తదై్వై భావికముచ్య శ. 27] 
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విరహిణి వనిత స్వప్నమున [పియుని చూచి మెల్కొని మన్మథ 

పీడితయె భావము (పకబించుట సావిక మగును. వివిధభావముల [ప్రకటించుట 

భావికము. [ప్రియుని యాక్ళతిని జూచి విరహిణి చిత్త వినోదము సంపాదించుట 

చితపద మగును. ఈ రెండును పూ ర్వాధికరమ్యత నాపాదించునవి యన 

లేము. 

భాణ|పరయోజ్యములగు నృత్తభేదము లింకను గలవని కొందరనిరి. 

వారి భావసారము లెట్లున్న వి. 

అపరైె ర్న్ఫుత్య భేదాస్తు గుగ్మా శృంఖలికా లతా; 

భేద్యక శ్చతి చతాషరః కథ్యంతే౭[త మనీషి భీః. 27] 

గుల్బః సంభూయ యన్న త్తం శృంఖ లానో్యోన్యబంధనీ 

పరస్ప రాంగ వృేక్సైన యన్నృత్యం సా లతా మతా. ఐ 72 

పక కస్య బహిసృంఘాన్నృ త్తం యత్స చ 'భేద్యకః 

పిండీబంధళ్చ గుఖ్బశ్చ పళ్యాయావితి "కీచన. 2/8 

గుల్మబంధో విలం బే స్యాళ్ శృంఖలా తు లయాంత రే 

మధ్య మే స్యాల్ల తాబంధో [దుశే సార ద్భేద్యకః స్మృతః 

భ(దాసనేన యం|శేణ త శ్హ చి జావిధియ శే. 274 

కొందరు కొన్ని నృత్య భదమ. లను చెప్పిరి. గుల్బము--శృంఖలితము- 

లత- భేద్యకము ననునవి నాలుగు నృత్వ భేదములు. అందరు కూడిచేయు 

నృత్తము గుల్మమని, జానోరన్యబంధనాత్శకముగా నుండు నృత్తము శృంఖల 

యని, పరస్పరాంగ వేష్టనమున నొనరించు నృత్యము లత యని యందురు. సంఘా 

త్మక మయిన నర్హ కీగణము నుండి యొక్కొకరు విడిగా వచ్చి నృత్య మొన 

రించుటను భేద్యక దుందురు. పిండీబంధ రూపము గుల్మరూపము నగునది 

"'యొకః:యె యని గుల్మపిండేబంధములు పర్యాయములని యందురు. గుల్మ 

బంధము విలంబిత లయవిధానమ'నకు, లయాంగరమున శృంఖలావిధానమును, 

మధ్యమ లయౌానుసారమున లశా*ంఛమును,  [దుతలయానుసారమున భేద్యక 

మును నిరూపింతురు. భ!దాసన యంశమున నాయా శిత విహిత మగునని 

యిందున్నది. “భదాససేన యం(ైణ” పదమునకు సంబంధించిన సాంపదాయి 
(B 75) 
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కారమును సనమీతింప వలెను, నుస్టిరముగా నుండునొక స్థానాధారమున నీ 

నృత్యములు (పయోజ్యము కావచ్చును, 

(పహనన లక్షణము 

భాణవత్సా్య| తృవాసనం తత్తింధా పరిభిధ్య తే 

శుద్దం క్వాప్యథ సంకీ రం క్వచిదై పకృతమిత్యపి 

తత (శ్రో|తియ నిర్గ ఇంథ శాక్యాదీనాం యథాయథమ్. 275 

భాషాచేష్టితతదూప వోస్య వాక్యసమన్వితం 
చెట చేటీ విట వ్యాప్తం శుద్దం [పవాననం భవేత్. 276 

ఉద్దాత్యకాది వీథ రంగ ర్ని|శం సంకీ ర్తముచ్యతే 

విటకాముక చేటాదివచో వేవధశె సన్లు యత్. 277 

పరి వాణ్మునిషండాదై రః క్భతం వై_కృతముచ్యే 

రసన్తు భూయసా కార్యః షట్పఏకార_న్తత_న్తతః ౨278 

ముఖం నిర్వవాణం చై వ నంధీ ద్వావస్య కీర్తితా 
అంకో ప్యేకో భ వేద్యస్య తత్తు [పవాననం భవేత్. £79 

"నె రం ధికా స్యాత్సంకీర్తా శుదా సాగరకౌముది 
వ్ ఆ ద 
కలికేలి పవాసనం య త్తదై పకృతమీరి=మ్. 280 

(పహననము రంజన పధానము. భాణసాదృళ్యము (పవాసనములో 

గలదు |పహననము మూడు విధములు. ఒకచో కుద్దము. వేరొకచే సంకీ రము. 

మరియొకచో వె కృశము. ఇందు శుద్దప్రవానన మీ విధముగ నుండును. శతి 

యులు దిగంబరులు శాక్యాదిపదమున జెప్పదగిన బైన బౌద్ద (పభృతులుగా నుండు 

వారు |పవాసనమున నుందురు. వారి భాషితములు వారి చెష్టితములు నిందుండును. 

వారివారి హోన్య వాక్యము ల ౦డును. వేటీచేటవిటులతో నఖి వ్యూ పృమెయుండును. 

వోస్య | పధానము లయిన వచనము లుండును. |శో(త్రియులు నిర్గష౭ధు లనదగు 

దిగంబగ సన్యాసులు శాక రామును లందరు కుత్సితపురుషులుగా నుందురు. వారి 

నీలము నింద్యమై [పహాసనీయ మగును. కాపురషసం పయోగము వారి ఏికల 

సంభావణము |పవాననములో బహులముగా నుండును. దుష్ట మయిన యొకని 

చరితమె |పధానముగ పరివాసిత మయినచో శుద్ధ పవాసనము. (శోత్రియాదుల 
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చేష్టితము లగర్హ్హితము లయినను [పాక్ళతపురుషుల సం కాంతి దౌ రాత్మ్యము వలన 

వారి చరితము దూమ్యము |పహాననీయము నగును. (శొ[తియాడులు స్వభావ 

శుద్దులు; తద్యోగమున నిది శుద్ద మగును. 

సంకీర్ణ |వవాసన మీ విధమున నుండును. ఉద్ధాత్యకము అవలగితము 

మొదలగు వీథ్యంగములతో నిది మీ శిత మగును గావున సంకీర్ణ ము. ఇందు 

చేటీచేటవిటసంబంధము నుండును. సర్వజన భోగసంభోగ యోగ్య యయిన 

వేశ్య, కామినీకాముకులకు సంధానకుశలు డయిన చేటుడు, _ (స్ర్రీపుంసస్వభావ 

దూరు డయిన నపుంసకుడు, విటుడు, ధూ రుడు, ధూర్త, అంకుటాలు, విడిచిన 

విధవ మొదలగు పరివారపరిజన మిందుండును. 

వె మ కృత పవాననము. పశ వాణ్య్టినిషండాదులు-సన్య్యాసులు మునులు 

నపుంసకులు విటకాముకచేటాదుల వేవవిశేషితులై వారి భాషాభూపితులై 

త దూపచ్చున్ను లై యుందుక. వాల దంభదండములు వాదపి వివాద పతివాదములు 

థె కృత వవాననమున పవాసనీయములుగ నుండును. 

ష[ట్చకారముగా నున్న హాన్యరనను నిం దధికముగా నిరూపింప 

వలెను. వాసిత వివానిళాది భేదము లిదివరలో నిరూపితము లయినవి. ముఖసంధి 

నిర్వవాణప:ధి యను శెండు సంధులు మాతమె (పవాసనము నుండవలెను. 

అంక మొకటి యె యుండును. ఇట్లుండగా నిది [పవానము. సాగరౌకాముది (పవా 

సనము ళుద్దమని, పై రంధికా |పహసనము సంకీర్ణ మలి, కలి శేలి (పహసనము 

వై కృత మని [గహిప దగుకు. ఈ “పేరులు కల [(పవాసనము లిప్పట లభించుట 

ర్ు 

డమ లక్షణము 

ఉద్దతై రేవ గంధక్య యక్ష రతో మహోరగై ః 

భూత (సేత పిశాచాదై రః డిమః పోడశ నాయక ః 261 

శృంగారవేస్యవిధురై 8 రనై ర్రీమ్తైర్నిరంతరః 

శై_శికివృ త్రిరహితో భారఆ శ్యరభటీ యుత. రవీ 

లుపావమర్శసంధిశ్చ చతుగాంధిసమనితః 

అంగిరౌ|దరసో చేతో వీభత్సాదినిరంతరః. 209 
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పఖ్యాతవ స్తువీషయో న్యాయమార్శి ఇఅనాయకః 

చం[ద్రసూరో్యోప రాగో ల్కా సగ్గాతాదిభిరుద్భాటః. 284 

ఉక్నా తె ర్హారసం గామసంరంభభరితాంతరః 

స్మప వేశకవిష్క ంభశ్చతురంకో డిమః స్మృతః. 289 

ఇదం (తిపురదావోఖ్యే లక్షణం [బహ్మణోదితం 

ఉదాహరణ మెతస్య వృ|తోద్దరణ ముచ్యతే 

తారకోద్దరణం తద్వ_త్తత తత పిలోక్యతామ్. 286 
డి అటి 

దశవిధరూపకములలో నొకట యంు:న డిమము యొక్క లతణ 

మీ విధముగా నున్నది. ఉమము పోడశనాయుంవముగా నుండును. ఇందలి 

నాయకు లుద్దతులు. దెవా-గంధర్వ-యయక్ష_రతో-మహోరగరూపులు. భూత-| పేత- 

పిశాచాదులు. డిమము రీ_ప్తరనములతో నిరంతరముగా. నుండును. శృంగార 

హాస్యము లుండవు. భారతీవృ త్తి యారథటేవ్య త్రి యుండును. శై శికీవృ త్తి 

యుండదు. ముఖ (వతిముఖ గర్భ గిరవాణసబధు లె యుండును. అవమర్శ 

సంధి యుండదు. అంగిరసము ర” దము. జడ వీభఇాడి నిరంతరముగా నుండును. 

ఇందు వస్తువు (పఖ్యాతము. నాయక. డు న్యాయమా ర్లగామిగా నుండును. 

చం[దోపరాగము సూర్యోపరాగము ఉల్కౌా వాతము పిడుగుపాటు మొదలగు 

వానితో నిది నిర్భరముగా నుండును. ఉత్వాశము లుండును. ఘోరసం[ గామ 

ములు సంరంభములు నిండుగా నుండును. (పవెళక విష్క ంభకము లుండును. 

డీమము చతురంకము. (తివురదావా మను డమము నందు (బహ లతణము 

నిరూపించిను. వృ[తో ద్ధరణము తారకొద్ద "౯ ముదాప*%ెరణములు, 

ఇది మూలానుగతార్ధ్థము. ఇది వి శమముల నిట్లు |గహించునది. ఇది 

(పఖ్యాతవస్తువిషయము క'వున సగ్వప.తరము నాటకము నందువలె నుండును. 

సంధు లసమ్మగము లగుట, రసము లనమ్మగము లగుట ౯-. ౦ద .వి శేషము. కావ్య 

యోని యన దగిన యిందలి వస్తువు దిప్తంసయి కావున శాంతరస (ప్రయోగ 

ముండు నను కొనరాదు. డిమము మాయే: [దజాలబహులము కావున నానా 

పు_్తము లుళ్ఞానయోగము లిం దవెక్షితములు. డిమము డింబము విదవము 

ననునవి పర్యాయములు, తదో్యోగమున నిది డిమ మయినది “డయంత ఇతి డయః 

ఉద్దతనాయకాః తేషూంవృ త్తిర్య|త స డిమః”'ఎగురుట, గంతులు చిందులు వేయుట 
డిజ్ ధాత్వర్థము. ఇందు |పదేశకాదు లుండునని భరతాభినవభావము, దినచకుహ్ట్రయ 
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వృ_త్రము డిముమున [పదర్శసీయ ము. చూలికాంక  ముఖాంకావతారముల 

కుపయోగ మున్నది. అమి.నను ప్రవేశక ముండను. 

వ్యాయోగ లతణము 

వ్యా యోగ స్యెతివృ శ్తం య తృఖ్యాతముదాహ్కృతం 

ధీరోదాతాళ్చ విఖ్యాతా దేవా రాజర్ష యో౬థవా 

నాయకా(స్త్రిచతు ప్పుంచ థ వేయుర్న దశాధికాః,. 987 

దివ్య యోనికథాల్చ స్త్రీ పరివార స్త్రి) సంధికః 

గర్భాపమర్శరహిశో విమ్మంభాదినమన్వితః. 268 

ఏకాహాచ6తె కాంకో భారల్యారభటీయుత। 

యుదాధర ణసంఫటని[దవాదిపీరంతరః . 269 
4 ర్మ 

క్వాచిత్కః స్వల్పశళ్ళంగారః పడ్డ పజ సని రః 

అ స్త్రీ: మి_త్తఫం గ”మో వ్యాయోగః కథికో బుధైః 290 

వ్యాయోగము నందలి యితివృ త్రము |పఖ్యాశము. ధీరోదాత్తులు 

విఖ్యాతులు నయిన దేవులు 5 "జర్హులు నాయీ. ల.గా నుందురు. వారు మూవురు 

నలువు రంయదుగురు. ఇంక సుండ దగుదురు. కాని దశాధికముగా? నుండదగరు. 

ఇందలి కథ దివ్యయోసి. ఇది యల్బ స్త్రీ జనపగెబ' రము. ముఖ (పతీనుఖ నిర్వ 

పాణసంధుల యుండును, గ ర్య్భావమర్శ సంధులు డవు విష్కు_ంభకాదు ల.౦డును. 

ఏకావాచరితై కాంకముగొ నుండ దగువు. భారతీ వృత్తి యాం౭భటీవృ త్తి 

యుండును. యుద్దాధర్ష ము సంఫేటము స్నిద్రడము మొదలగు వానితో నిది 

నిరంతరముగా ను.డును. అారదిత్కుముగా గపల్పశ్ళంగార ముండును. ళ్ళంగా ర 

హోస్యశా.తములు వినా యితరము లయిన మ్మడినము లిందుండును, ఆస్తీ 

నిమి త్త మయిన సం 7గామ మి దుం... ఇట్ల న్న నిది ఎ”న్టియోగ మని 

యనిరి. ఇందు వేరుగా నున్న కొన్ని భరతాభినవభాపముల గుర్తించుట శారదా 

తనయ భావరూపము గు రించుట కుపకగించును. 

వ్యాయోగము డిమమునకు శషభూతము. దివ్యనాయకు లిందుండరు. 

ఉదాత్తులు రాజాదులుందురు. అమాత్య సేనాఎతి |పభృతులకు దీ_ప్తరసత్వ 

ముండును. నాయకుల కిందు |ప్రఖ్యాతత్వ మె; ఉదాత్తత యంతగా నపేషితము 
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కాదు. ద్వాదళనాయకు లుండవచ్చుకు గాని కావదంకపరిమాణళంక వలదు. 

ఏకాంక మేళాహచరిత మరు. నందున సకాంకత న్యాయపా_వ్రము. ఇది రాజి 

నాయకనిబద్దమును కాదని భరత్ క్షి. ఇందలి మూలము లోని “దివ్యయోని 

కఛా'యను స్థలమున “దీ పయోని కథా” యని యుండదగునా? యని 

పించును. వ్యాయోగమునంగలి రసము దీ ప్పముగా నుండుట యుక్తము. 

సమవకార లక్షణము 

దేవాసుశేతివృ త్తం య్మత్పఖ్యాతం లోకనమ్మశం 

తత్స్యాత్సమవకారో౭న్య నిర్విమర్శాళ్చ సంధయః, 291 

మృద్వీ స్యాతై గాళికీవృ క్తిరంగీ వీరరసో భవేత్ 
(వఖ్యాతో దా_త్తచరితా మికితా దేవదానవాః. 999 

పృథ(క్నయో జనా _్హ తనాయకా ద్వాదశ స్మృతాః 

అంగాన్య స్య రసా_్త[ త సా_త్వళ్యాద్యాళ్ళ వృ త్తయః. 298 

అంగ (స్ర్రిఖిః (తిక పటః (తీళ్ళంగారః (తివిదవః 

సమవకారస్వరూప మిట్టున్నది.  [పభఖ్యాతము లోకసమ్మతము 

నయిన దేవాసురుల యితివృ _త్తము సమవకారమున నుండవలెను. విమర్శసంధి 

రహితముగా ముఖాదిసంధిచతుస్చయ ముండును. మృదువయిన కై శికీవృ త్తి, 

ఆంగియగు వీరరస ముండదగును. (పభ్యాతో దా త్రచరితు లలు.న దేవదానవులు 

పం డెండుగురు వేరు వేకు (పయోజనముల సంప త్రిక మిఠితు లగుదురు. 

అన్యరసము లంగముగా నుండును. సా_త్వత్యాదివృత్తులు నుండును. మూ 

డంకములు; మూడు కపటములు; మూడు శృంగారములు; మూడు విిదవ 

ములు సమవకారమున వర్గితము లగును. దేవానుకులు కొంద ర|సఖ్యాతు 

లుందురు. ఇందు (పఖ్యాతులె యుండవలయును సామాన్యముగా దేవు 

లుద్దతులు. అయినను గాంఫీర్య| పధానముగా నుండవలయుట ఉదా తపదము 

నూచించును. అంకములలో నుపాయాంశమున కపటము, వ్యాప్తి సంభావ 

నాంశమున వ దవము, ఫలాంశమున శృంగారము సముచితము. (పత్యంకము 

నను ద్వాదశ నాయకు లుందురని శకెందరు, నాయక | వతినాయకులు తత్సవో 

యులు నలుగుశి యుందురని కొందరు నందును. ఇంక నీ విశేషములు కలవు. 
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అష్టాదశ స్యు లెతస్కిన్నాడిక 5 సముదాయతః. 294 

తాభి(స్త్రిధా విభిన్నా భిః (త్యంకళాలో నియమ్య తే 

ముఖ | ప్రతిముఖాభ్యాం చ [పథమాంకో ద్విసంధికః. 295 

కాలస్తు (పథమాంక స్య భ వేద్ద్వాదశనాడికాః 

ద్వితీయాంకశ్చతనృభిః నాడికాభిః స్థితో భవేత్. 296 

ముఖం (పతిముఖం గర్భ? సంధ యో౭సన్య [తయో౬పి చ 

తృతీయాంకస్య కాలో2౭_పి నాడికాభ్యాం (పకల్ప్యతే. 297 

సంధేయా సర్విమర్భాళ్చ చత్వారన్సంధ యో౭౬ త తు 

ముహూ_ర్తస్య తురీయాంళో నాడికా ఘటికాద్వయమ్. వి98 

సమవకారమునందు సమునాయరూపముగా పదువెనిమిది నాడిక 

లుండును. ఆ యష్ర్టాదళనాడికలు మూడు విధముల విభిన్న ములు కాగా మూడం 

కముల కాలము నియమిత మగును. (పథమాంకమున ముఖ పతిముఖము 

లుండును. కావున నది ద్విసంధికము. (పథమాంకమునకు ద్వాదళనాడికల 

కాలము పరిమితమె యున్నది. ద్వితీయాంకము నాలుగునాడికల కాలపరిమి 

తితో నుండదగును. ముఖము |పతిముఖము గర్భము నను మూడు సంధు 

లుండును. తృతీయాంకమునకు రెండు నాడికల కాలము పరిమితము. విమర్శ 

సంధిరహితముగా నాలుగు ముఖ (పతిముఖ గర్భ నిర్వహణ సంధు లుండదగును. 

నుహూ_ర్తము యొక్క_ నాల్లవ యంకము నాడిక. నాడీక ఘటికాద్యయమితము. 

సమవకారమున కనట శృంగార వి దవముల నిరూపింప వలసి యున్నది. అందు 

కపటము. 

వస్తుస్వళావ్న దె వారి క్భతాః స్యుః కపటా(స్త్రయెః 

కపటవ్య స్వరూపం తు (భమో మోవోత్చకః సతః. 299 

వస్తుస్తభావకపటః | కూరనత్త్యాది సంథన; 

దై_వికః కపటో వహ్నివర్ష వాతాది సంభవః 800 

శ|తుజః కపట _స[త సం| గామాదిసముద్భ వః 

వి|దవః [పాయశ_న్తద్వ త్తయో ర్భేదో౭[త కథ్యతే. 801 



600 ఖభావ[పజాశనము 

జీవ గావో౭థ మోహో వా కపళున (పకాశ్య తే 

విదవస్తు ఫలం త త్తద్దేశో నస్మాత్సృలాయనమ్. 802 

కపటము మూడు విధములు - వస్తుస్వభా వక్ళతము బై వకృతము 

అరికృృతము నని, మోహాత్మక మయిన [(భమము కపటము యొక్క. స్వరూపము. 

[కూరమ్మృ్మగాదుల వలన గలిగినది వన్తుస్వభావ కపటము వహ్నివర్షవాతాది సంభ 

వము దైవిక మయిన కపటము. సంగామాదిసముద్భృవము శతృజన్య మయిన 

కపటము. సామాన్యముగా వి|దవము కూడ నిట్లిదె. పీని కొకింత భేదము కలదు. 

శ! తువును (పాణము లుండ గా పట్టుకొనుట (జీవ గ౧-వాము,గాని, "మోవాముకానీి 

కపటమున |పకాశిత మగును. విదవ మనునది ఫలరూకము త _త్రద్దేతువు వలన 

క|తువు నుండి పలాయన మొనరించుకు. ఇక శృంగారము. 

కృంగారో ధర్శకామార్గ భే దేన | విధో భవెత్ 

వతనియమశపో యో గాద్యన్మిన్ బహుధా నివేళతః కామః 

పు(తాదిభోగసుఖకృళ్స శ్రేయో ధర్మశ్ళంగారః. 809 

అర్థా వా_ప్రిర్యస్మిన్యా మేన నివేశిశేన సంభవతి 
ఇ — 

తిదథినవిభవభో గా స్వాదనుభే నార్జక్ళం7ారః. 804 

పరదారద్యూతసు రామ గయా డారస్వాద కేలివినివిక ౪ 
ల ట్ 

త త్తద్విషయా స్వాదనసుఖ ౬లితః కామశళ్ళ౧గారః. U5 

శృంగారము వచాడు విధములు _ ధర్మశ్ళంగారము కామళ్ళం గారము 

అర్జశ్చంగారము నని. [వతనీయమమువ తసోయోగమిన కామా వేళ మున్న చో 

పు తాదిభోగసుఖమ కలిగించునది ధర్భళ్ళంగార మగును. నివేశిత మగు కామ 
మున నర్హావా షి యున్నచో నరా ధీనముగా విభవభోగా స్వాదసుఖ మున్న చో 

నర్థ్భశ్ళంగార మగును ఇవి ధర్మార్గశ్ళ7గారమ ల. కామళ్ళంగార మీ విధమున 

నుండును వరకీ ౫ రతి ద్యూతము సురాపానము మృగయాస_క్తి మొదలగువాని 

యాస్వాదమున శేలివిధానమున వింవేశను £లిగి యుండుట, త త్రద్విషయా 
సాదన నుఖవిశేషములచే లలితముగా ను.డుట కామశళ్ళంగార. న్వభావములు. 

వీథ్యంగ ని యథాలాభమాముఖ3 నాటకాదివత్ 

శృంగార తితయం యత న్యాత బిందు (పవేశకా. 806 
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ఇత్థం సమవకారస్య లక్షణం దర్శితం బుధైః 

ఉదాహరణ మేతస్య భ వేదమృతమంథ:మ్,. లి0'7 

ఈ సమవకారమునందు పీథ్యంగములను యథాలాభముగా గూర్పువలెను. 

నాటళాదుల గో వలె నాముఖమును గూర్చు వె. శృంగార తితయ మున్న స్థలమున 

బిందు ప వేశకములను గూర్చు దగదు. ఇంతవర క్రీ చెప్పిన విధముగా సమవకార 

లక్షణ ముండుటను బుధులు నిరూపించిరి.  సమవకారరూపకమున కమృత 

మంథన ముదావారణము, 

(పథ మేఒ౦కేఒ (త కృంగారకపటాక్చ సవి|దవాః 

యుద్దజలసం|భమో వా వాయ్యగ్నిగజేం[దనం|భమక్ళతో వా 

నగరోపరోధజో వా విశే యో మ్మిదవ(స్ర్రివిధః. 808 

ఉస్టిగాయ[ త్యాద్యన్యా్యని చ యాని బంధకుటిలాని 
ల్ 

వృత్తాని సమవకానే కవిభిసాని (పయోజ్యాని, 809 

వీథి పవాసనాంగాని భవేయుర్వా న వా క్వచిత్ 

అన్య థా వ ర్ర్హయంత్యస్యే కపటం విదవం బుధాః, 810 

వస్తు; కమసముద్భూతో దై వసంపాడిత స్తథా 

తథా శతుకృత శ్చతి కపటాః స్యు(న్ర్రయః |క్రమాత్, 811 

ఇంకను సమవకార విశేషములు కొన్ని యున్నవి. | పథమాంకమున 

శృంగార కపట విిదవము లుండవలను, వి|దవను. మూడు విధములు-యుద్దకృతము 

జలకృత వ యిన సం|భమము వలన గలుగు విదవము, వాయు వహ్ని గజకృత 

సం భమము వ౭న గలుగు వి దవము, నగరోవరోధజన్య మమున వి|దవము నని 

యిది (త్రివిథము. ఉప్టిక్ - గాయ[లి మొదలయిన బంధకుటిలములగు వృత్తము 

అను సమవకారమున కవులు | సయోగింపనళలెను. _ వీథ్యంగములు (ప్రవాసనాంగ 

ములు సవువకారములలో కొన్నిటిలో నుంశవు, ఈ భావాభావముల నౌచిత్యాను 

సారమన సూహించునడి. కటకము బిచవము అనువాని నన్యబుధు లన్యధా 

వర్శించు చున్నారు, వస్తు; కను సవ ద్భూ మగు కపటము, చై వసంపాదితమగు 

కపటము, శ తుకృళమగు కపటము నని కఇటము మూడు విధములు. విదవము 

వాళాదిక్ళ "ము సమముగ నున్నంగున నిచట వేరుగా (పతిపాద్యము కాదు. ఈ 

కపటవిభాగము నీ విధముగా లత్యుమున భావించునది. 

B (76) 
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తథాహి చి తశాలాంకే దండకాపోపసంగమాత్ 

జ్వరో విదూషకసై రవ కపటః (పథమః స్మృతః. 812 

దై వాద్వధ్యశిలారోవో నాగానం దే [పకల్పితః 

జీమూతవావాననై ఏవ ద్వితీయః కపటః స్మృతః. 818 

యథా పుంసవనాం కే౭త చింతామూర్గ స్య మాయయా 

కె శీయీమంథ రా వేవధారణం కపటో౬౦తిమః 

( వాళాదిజన్యసామ్యాాత్తు) విదవోనా తకథ్యశ. 814 

చితశాలాంకమున వస్తు కమసముదూతమయిన కపట మున్నది. 

విడూవకుడు కట్ణ చేతబట్టి తనకు జ్వరము వచ్చిన దని యడుగు దీసి యడుగు 

పెట్ట లేనని యనును. విదూషకునకు వంకర టింకరగా నుండు దండకావ్షము రంగ 

సంచారమున నుండును. ఇట్లు దండకాష్టోపసం[ గవామున విదూవకుని జ్వరము 

మొదటి. కపటము. నాగానంద నాటకమున దైవసంపాదిత మయిన కపట 

మున్నది. జీమూతవాహనుడు సముదతీరమున కేగి ళంఖచూడు డను నాగ 

కుమారుని వధ్యశిల నారోహింపగా గరుడుడు వారించి భతించుట కుప|కమిం 

చును. ఇది దై వకృతముగా గలిగినది. ఇది ద్వితీయకపటము. మూడవకవటము 

శ తుకృతము. పుంనవనాంకమున చింతామూర్దుని కై కేయీ మంథరా వేమ 

ధారణ మంతిమకపటము. ఇది యే నాటకమున గలదో స్పష్టము కాలేదు. ఈ 

యయుదావాతాంశములు గలవి సమవకారరూపరూవక ములు కాకున్నను, కపట 

స్వరూపము గుర్తించుట కుదావాతము లయిన వనుట స్పష్ట ము. 

వీధీ అతణము 

ముఖనిర్వవా ణే సంధి వీథ్యాం వృత్తిస్తు కె శి! 

ద్వాభ్యాం [(పయోజ్యా వా | తాభ్యాం క్వచి'దే కేన వా భవేత్. 915 

అంగి సర్వరసస్పర్శీ శృంగారో2స్యాః (పధానతః 

యుకా లాస్యాంగవీథ్యంగై 8 సమ్యగుద్దాత్యకాదిఖి 8. 916 

భవేయుర్యా న వేత్యస్యాం లాస్యాంగాన్యావా కోవాలః 

వీథ్యాః కృంగారరూపశత్వాద్వి ధేయానీతి భోజరాట్. 17 

పకాంకై వ భవేవ్విధీ రసః సూచో్య౭|త సంభృతః 

యథా వకులవీథీ స్వాదిందులేఖాదయో యథా. 818 
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పీధీలకుణ మిట్లు పరిగ్రాహ్యాము, వీధీలో ముఖసంధి నిర్యవాణసంధి 

రెండు మాతమె యుండును. కక్రైశికీవృత్తి యుండును. ఇద్దరు ప్యాతలు 

[(పయోగింతురు. క్వచిత్ ఒక పాతయేని [ప్రయోగించును. శృంగారము 

(పధానరసము. అంగిగా నుండును. సర్వరసస్పర్శిగా నుండును. ఉద్దాత్య 

కాదులగు వీథ్యంగము లన్నియు నిందుండవలెను. లాన్యాంగములు నుండును. 

వీథిలో లాస్యాంగము లుండవచ్చును, ఉండక పోవచ్చునని కోవాలు డనెను. 

వీథి శృంగారరూప మయినందున నవశ్యముగా లాస్యాంగము లుండవలెనని భోజ 

రాజనెను. వీధిలో నొకయంక మెయుండును. సంభృత మయిన శృంగారరస 

మును నూచింవవలెను. వకులపీథ యనునది వీథి. ఇందులేఖాదులు వీథిపద 

వాచ్యములు. 

ఉత్సృృష్టికాంక్ లక్షణము 

ఉత్సృష్టికాంకే [పఖ్యాతమితివృ త్తం క్వచిద్భ వేతి 

కదా చి చేతదుళ్చాద్య మ పభ్యాతం క వెర్దియా. &19 

దొవై కరయుడ్తః పురుషః శి షెరనై జ్య సమన్విత; 

ఎ. శికీవృ త్రిీహీనళ్ళ సా_త్త్వ్వళ్యారభటియుతః. 990 

నియుద్ద యుద్ద సంఫేట [పవహార నిధనోద్భటః 

|పభూతతరుణ స్త్రీణాం పరిదేవితమేదురః. ల్రీ21 

నిర్వేదభాషితై 8 (స్త్రీణాం నానావ్యాకులచేష్టితె ః 

క్వచిద్భయానక[పాయః కర్తవో్యోఒభ్యుదయాంతిమ:. 822 

ఏవముత్సృషప్టికాంకస్తు క _ర్హవ్యః కావ్య'వెదిభిః 

ఉత్సృష్టికాంకమును అంకమనియు నందురు. ఇందితివృ_త్తము |పఖ్యా 

తము. ఇది యొకచో నుండును. మరియొకచో కవి యిచ్భానుసారమున 

న|ప్రఖ్యాత మగు నుత్సాద్యవస్తువు నుండదగును. దివ్యపురుషు లిందుండరు. 

అదివ్యు లన్యులతో నిది కూడి యుండును. ఇందు కై శికీవృ_త్తి యుండదు. 

సా_త్వ్వతి యారభటి వృత్తు లుండును. యుద్దము నియుద్దము సంఫేటము |పహో 

రము నిధనములతో నిది యుద్భటముగా నుండును. సమధిక తరుణ వనితల 
పరిదేవితములతో నిది యతిశయితముగా నుండును. స్తీ)ల  నిశ్వేదభాషితము 

లతో నుండును. నానావ్యాకులచేష్టితములతో నుండును. ఒకచో భయానక 



604 భావ [వే శాశనము 

[పాయముగా ఠచితము కావలెను కాని యంతమున నభ్యుదయముతో నుండ 

దగును. కావ్య వేదు లుత్సృష్టికాంక ము నేవం|సకారముగ రచింపవలెను. ఇందింకను 

కొన్ని విశేషములు కలవు. 

అస్య్యాంక మేకం భరతో ద్యావంకావితి కోవాలః. £28 

వ్యాసాంజ నేయగురవః (పాహురంక| తయం యదా 

శి ఆ wow కం 
విష్కుంభక్ 2_|త సంకీర్ణ నత తత [పవెశ:౪. 824 

ముఖనిర్యవాణో నంధీ ఇతి కోవాలభాషితం 
ఈహోమృగవదిత్య న్యే కే౭_ స్యావాుర్ది మసంధిఖి8. 825 

ఈ యంకమున నొక యంమె యుండునని భరతు డనెను. 

రెండంకము లుండవలెనని కోవాలు డనెను. _ వ్యానుడాంజనేయుడు మా 

గురువు దివాకరుడు అంకతయ ముండుట యుక్త మనిరి. దీనిలో 

విష్కంభకము సంకీర్ణముగ నుండుట, అచ్చటచ్చట  [పవేశక ముండుట 

యితివృత్తానుసారమున నపేడితము కాగా న.క[త్రయ మావళ్యక మగును. అంక 

ద్వయ మావళ్యక మనిన కోవాలుడు ముఖసంధినిర్వహణసంధి యుండ దగు 

ననెను. కొంద రీవోమృగము నందు వలె నుండవలె ననిరి. కొందరు డిమము 

లోని సంధుల వలె నుండదగు ననిరి. ఇట్టిందరి భాషితమ.లు భావనీయములు. 

దశరూపకములలో నీహిమృగము లతితము కావలసి యున్నది. 

ఈ లోపుగా శారదాతనయుడు భారతవర్తోచిత మయిన వ్యవహారము నిరూపింప 

దలచెను. భారతవర్శ్ష ము కర్భభూమి. వివిధవస్తుసమా వేశవర్ణ నము భారతము 

నందే యుక్తము. తదౌచిత్య మి.దే యున్నది. ఈ యంశమును సొదాహరణ 

ముగా నిరూపించుట కీ యళ మావశ్యకము. 

యద్దివ్యనాయకక్ళతం కార్యం సంగామబ- ధువధయు క్షం 

తద్భార శే తు వశే కర్తవ్యం కావ్యబం ధేషు. 826 

కస్మాద్భారతమిన్దం వర్లేభర్ణ_స్తస్య కర్శభూమిళ్వాత్ 

న వధాదయః క్వచిత్సురః నిబంధనీయాః _వయోజ్యాళ్ళ. 927 

భవేయుః క్వాపి యద్యేతే పత్యుజ్లీవంత్యనంతరం 

లత్మణస్య వధః శక్యా రావణేన య థాకృ్ళతః, 828 
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య; త్పత్యుజ్జీవనాంతో౭.భూ _శ్లత్తు రామానుజావ్వా యే 

జీమూతవాహ-నస్యాపి నాగానంది వధో యథా. 829 

త|త్రత్వుజీవనాంతళ్చ తథై వాన్య త కల్ప్యళాం 

చం|ద్రాపీడన్య మరణం యత్పతు కజీవనాంతిమమ్. 880 

కల్పితం భట్ల బాగోన యా శొరదచం] దికా 

దివ్యెన మంర్హ్యస్య వధః కావ్య స్యావళ్యభావత౩. 981 

నిబంధే నూచ్య ఏవాంవిచ్చితై రష [పవేశకై_ 8 

యథా సగరపు తాలా”౦ కపి లేన వధః కృతః. 832 

(పవేళకై ఃసూచితో౬౦కచ్చెదై ర్లంగాభగీర థే 

యథా వధః [పయోజ్యః స్యాత్తథా బఎధాది కల్ప్యతామ్. 988 

ఇత్యాహుర్భార తే వరే ఇవీ శంకుకభాషితం 

దేశపు న్యేషు కవిభిర్న వధాదిః (పకల్బ్యత. 984 

వ్ఫాద్యా త_త్తద్భూమిః శోళనగంధా చ కాంచనీ యస్మాత్ 

ఉపవననలిలకీ (డావిహారనారీరతి [పమోదాళ స. $లి5 

శేషము చ వైషు సతాం భవతి న దుఃఖం నవా ళోకః 

ఏశే చేశవిశేషాః పుగాణశా స్తేతివో సపరిగణి తా? 886 

కర్మారంభో న భవే తెషు నవే యశ్ళ౭ం మ్? 

సు: తోత్సవసంభోగా దేశేష్వేతేషు బంధనియాః స్యుః. 

రత్యుపచా రాంగతయా గీశాంగాని (వయోజనీయా ని, లలి 

అన్యే రసా న [పయోజ్యా స తద్దేళవి శవతః 

|పొయేణోత్సృష్టికాంకస్తు వరే భారత ఏవ హి 

అనుషంగేణ కధథితో విశేపో౭| తావధారితః. వీవర 

కావ్యబంధము లొనరించు కవు ఖీ విషయముల నవధరింప వలయును. 

దివ్యనాయకకృత మగు సం|గామము బంధువధము మొదలగు వానితో గూడు 

కొనిన కార్యమును భారతవర్ష ముననె నిరూపింపదగును. ఇతరవర్ష ముల కన్న 

భారతవర్ష మె యేల అభీష్టము కావలెను? భారతవర్ష ము కర్మభూమి కావున సర్వ 
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వర్ష ముల కన్న భారతవర్ష మె యిష్టము. భారతవర్ష మున నాయకాదుల వధాదు 

లెచ్చట నుండవు. అవి యిచట నిబంధ:యములు కావ. | పయోజ్యములునుగావు, 

ఎచ్చటనేని వధాదులు [పయుక్తము లగునేని వెంటనే (పత్యుజ్జీవనము నిరూపింప 

దగును. రామాయణకథలో రావణుడు శక్య్యాయుధముచే లత్య్టిణవధ మాచరిం 

చుట యున్నది. కాని యది (పత్యుజ్లీవనాంతముగా నున్నది. ఇది రామానుజ 

నాటకమున గలదు. వార్ష నాగానందనాటకమున గరుడుడు జీమూతవావానుని 

రక్తము పీల్చి వధించుట యున్నది. కాని యదియు [పత్యుజ్జవనాంతముగా 

నిరూపిశ మయినది. ణకు యితరము లందును నిబంధింప దగును. భట్టవాణిడు 

కాదంబరి[గంథమ.లో చందాపీడుని మరణముశు పత్యుజ్లీవనాంతిమముగనె నిరూ 

పించెను. శారదచం|దిక (గత్ఫుజ్లీవనాపాదికగా నిరూపిత మయినది. కావ్యమున 

వస్తుస్వభా వావళ్యంభావిత ననుసరించి దివ్యుడు మ ర్యుని వధింప వలసి యుండుట 

నిరూవణీయ మయినను కావ్యబంధమున నది సూచ్యమె కావలయును కాని 

|పదర్శ్యనీయము కారాదు. అంకమునకు విచ్చి త్తి నొపాదించి [ప వేశకములచే 

నా యంళమును నూదింపవలెను. గంగాభగీరథమున కపిల మహార్షి సగరపు తుల 

వధ యొనర్చి నట్టు కలదు. అది యంకచ్చేదములతో (పవేశకములతో నూచిత 
నుయినది. వధవృత్తాంతము నిబంధించిన విధముననె బంధాచకమును భారతవ ర్హ 

మున నిబంధింపవలయు ననుట (శ్రీశంకుక భాషితము. 

అన్య దేశము అందును కవులు వధాదికల్పన నిబంధన కల్పన మొనరిం 

పరు. ఆ యా దేశభూమి హృద్యము. శోఖభనగంధము. కాంచనీభూమి. ఉపవ 

నములు సలిల క్రీ శలు వివోగములు నారీరతి [పమోదము లుండును. ఆయా 

వర్ష ములలో నివసించువారుకు దుఃఖము లేదు. ళోకములేదు. ఇట్టి దేళవి శవ 

ములు పురాణములలో నితివోసములలో పరిగణితము లయినవి. ఆ దేశములందు 

కర్మారంభము లుండవు. వారి యా దేశము ధనము (పసాదించును. ఆ "దేశము 

లలో సురతోత్సశములు సంభోగములు నిబంధింపదగును. రత్యుపచారాంగముగా 
నచట గీతాంగములను [పయోగింపవలెను. ఆ యా 'దేళవిశేషమున నితరరసములు 

వారలకు (పయో క్యములుకాదగవు. సామాన్యముగా నుత్స్భష్టికాంకము భారత 

వర్ష ముననె యుచికమని యిది నిరూపిత మ -ఎనది. దిని యనుషంగమున నవధా 

రిశ మయిన విశేష మిచట నిట్టుపపాదిత మయినది. 

ఈహామృగ లతణ ము 

ఈహామృగ స్యేతివృ త్తం [పఖ్యాతోత్చాద్యమి శితం 

ముఖ | పతి ముఖోే పేతం తథా నీర్వవాణాన్వితమ్. 889 
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ధీరోద్దతళ్చ (పఖ్యాతో దివోో మరో్ట౭.థ నాయక? 

బలాద్ది వ్యాంగనా పాతు పవృతోద్దామసంగరః. 840 

గణాళః షట్చ్బతుః పంచ నాయకా? (పతినాయకాః 

యథా సమరసంరంభ తుల్యవృ ర్తి రసా శయాః. 541 

వృ త్తితయయుతో హీనః కై శిక్యా సహితో౭పి వా 

భయవీభ తృరహిశాః వడేవా[త రసాః స్మృతాః. £42 

అంకాశ్చత్వార ఏవా(త సవిమృ_ంభ|ప వేశకాః 

వ్యాజాన్నిర్వ_ర్రికోద్దా మసంరంభారంభవం॥1రః, 848 

వధం |ప్రాప్పన్య నో కుర్యాన్నెతుః క్వాపి యశస్వినః 

ఉకా వ్యాయోగధర్మా యే లే న్యురీవోగ్భుగే౭_షి చ. 944 

వ్యాయోగస్య విశేషో౭= యమ స్రీ) పాతుకసంగరః 

ఈవోమృగళ్ళ్చ కథితో యథా కుసుమశేఖరః. ల్కర్ 

భాణే వీథ్యాం [పవా రే వ్యాయోగోత్సృష్టికాంక యో; 

డిమే సమవకారే చత ,థివేవోమృగే౭వి చ. 846 

ముఖం [పతి ముఖం గర్భోఒవమర్శశ్చొపసంవ్యాతిః 

|పయోజ్యాస్సంధయ _న శై రేకద్వి త్యాదిలోపతః, 847 

ఏకలో పే చతుర్ణః స్యార్ద్విలో పే |క్రిచతుర్ణయోః 

ద్విత్ళతీయచతుర్థానాం (తిలోవే లోప ఇమ్య లే, 948 

ఈహామృగ మను రూపకము నం దితివృత్తము [పఖ్యాతోళ్చాద్య 

మి(శితమై యుండును. ముఖపతిముఖసంధి సముపేతముగా నుండును. నిర్వ 

వాణసంధి సమన్వితముగా నుండును. నాయకుడు థిరోద్దతుడు [వఖ్యాతుడు. 

దివ్యుడు మ ర్వుడు కావచ్చును. ఇష్టపడని దివ్యాంగనా పాతుకముగా [వవృ_త్త 

మయిన యుద్దామసంగర మిందుండును, నాయక | పతినాయకులు గణరూపమున 

నారుగురు నలుగు రయిదుగురుగా నుండి సమరసంరంభానుకూలముగా తుల్యవ్యవ 

హారమున రసాశ్రయులుగా నుందురు. కై శికివృ త్తి యుండదు. మిగిలిన మూడు 

వృత్తులుండును. ఒకచో కై శికీసహితముగ నయిన నుండును. _ వీభత్సభయానక 

రహితముగా నారురసము లిందుండును. విష్కంభక |పవేశకములతో గూడు 
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కొనిన అంకములు నాలుగ యుండును. ఉద్దామసంరంభారంభముతో నున్న 
సంగర మిందు వ్యాజమున జరుగకుండు నట్టైనర్చువలిను. యశస్వి నాయకుడు 

యుద్ధమున పట్టుబడినను ఆతని వధము నిరూపింపరాదు. వ్యాయోగమున 

నిరూపితము లయిన ధర్మము లీ యీవోమృగమున నుండదగును. అ సీ) హేతుక 
మయిన సంగరము మాతము వ్యాయోగముననున్న విశేషముగా భావించునది. 

కుసుమ శేఖరమను రూపక మీవామృగముగా నెన్న దగినది. 

నాటకము [పకరణము తప్ప ఇతరము లన భాణ_వీథీ-| పపాసన- 

వ్యా యోగ-ఉత్సృష్టికాంక_డి మ_సమవకార- ఈవామృగము అందు ముఖాదిపలచ 

సంధులను వకద్విత్ర్యాదిలోపవిధాశానుసారమున కూర్చ వలెను. ఒకసంధి లోపిం 
చుట యిష్టమయినచో నాలవది యయిన వమర్శనంధిని లోవింస “జేయవచ్చును. 
ద్విలోవ మీష్టమయిన మూడు నాలుగు నంధులు గర్భ విమర్శ సం ధులు లోపింప 

వచ్చును. (తిలోపాభఖిమాన మున్నచో (పతిముస_గర్భ_విమర్శసంధులకు లోప 

ముండుట యుక్తముగా నుండును. 

ఇతం విచింత్య దశరూపక లత్యుమార్ల్ష 
@ a 

మాలోక్య వస్తు చ విభావ్య బృవాశ్క-థాం చ 
కుర్యాదయశ్న వదల :కృతిభిః (పబ ధం 

చా కె థ్రరుదారమధు రై ర స్ఫుటమందవృ శై ళ్ 849 
౧ rm = 

ఇతి (శ్రీ శారదాతనయవిర 2కే భావ |పకాశనే 

దశరూపకలత: : కథనో నామాష్ట మో2ధికారః, 

(వబంధనిర్మాణ మొనరించు కవి యిట్లు దశరూకకలతణమార్గమును 

బాగుగా సమీషింవవలెను. నన్వస్వరూపమును విభాగమును విశ్తరమును సమా 

లోచన మొనరింప వలెను. బృవాత్మథాస్వరూపమును విభావింపవలెను. 

ఆ పిమ్మట నయశ్నసిద్దములగు నలంకృతులతో నుదారమధురములగు వాక్యము 

లళో స్ఫుటముఖు మందములగు వృత్తములకో (ప్రబంధము నిర్మింప వలెను. 

ఇట్టి నిర్మాణమె సము౨ిశము. లవణము గుర్తింపక అశాలోచితముగ వస్తువు 

నిబంధించుట, అ|పయశ్న ముగా నలంకారములను గూర్చుట, అపంగత వాక్య 

ములను కూస్బట |పబంధములకు శోభాసంపాదకము కాదు. కావున |పబంధ 

నిర్మ్శాశమున 1౨కి సావధానత ౬ెడీతమన భావమ.. 

ఇది [శీ శారదాతనయ ర చిఇమైన భావ పకాశమునందు 

భావాలోకమున దకరూవపకలతణ- థనమనెక్షి 

అష్టమాధికారము, 
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నృత్యభేద స్వరూప (ప్రకారనిర్ణయము 

నృత్య భేదస్వరూపని రూపణ మని యీ నవమాదికారమునకు సంేే 

తము కలదు. పడా గ్ధాభినయాత్ముకము లయిన వింశతివిధ నృత్య భేదముల నిరూ 

పణ మిందున్నది. వీని యవాంతర భేదము లున్నవి. (పసంగానుసారమున 

నాటకవా్శా ల భాషపానీియమము వ్యవహారోప యోగి పారిభాషిక శబ్దములు అభి 

(పొయసూచకాతరములు నిరూపితము లయినవి. రసోపయోగిచ్చందములు 

ధిరోద్దతాదినాయకజాతులు చతుర్విధనాయకుల కుపయుక్తు లగు విదూషకుల 

విశేవములు (పతిపాదితము లయి.నవి. ఈ [పసంగముననె యాఖ్యాయికాదుల 

స్వరూపలక్షణములు వివేచితము అయినవి. తుదకు కవిశిత నిదర్శితము. కతి 

పయ [గంథములలో గోచరింపని విశేషము లీ యధికారమున గలవు. 

అరంభమున తమాభ్యర్థన మొనరించియు శారదా దేవీ పసాదముననె 

సర్వము సంపన్న మయినదని శారదాతనయుడు స్వాత్మవి శ్వాసము విస్పష్ట్రము 

చేయుట యిందు భావరమ్యము గా నున్నది. 

భరతాది పణీతత్వాద రే దోషో న కశ్చన 

శబ్ద విభ క్రి వ్యత్యాసాల్లి ంగవ్యతాసశో2_పి వా, క్షే 

ధాశ్వర్గస్య విషర్యాసాద్దోపో యద్యపి దృశ్యతే 

సద్భిః తత్స మ్యతామ।త కో లోశకే న (సమాద్యతి. వి 

ఏతత్తు శారదా దేవ్యాః [పసాదాదేవ దర్శితం 

తస్మాదభ్యసనీయో౭ యం భావజ్ఞానాయ కోవిదై *. §ీ 

é లితక లా విజ్ఞ=నసర సస్తుము నాట ర్ట్రసర గస్వము సాహిత్యసంవిత ఎర్వస్వము 

భరతాదిముని |పణీతము. కావున నర్భమున దోష మమియు నుండదు. బుషి 

[పణీతములందు దోషము లుండవు, వా 'రార్ష దర్శనమున నతీళా నాగతము 

సర్వము సాజాత్క-రించు కొనగలరు. చారు నిరూపించినది యబాధిత మయిన 

B (77) 
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సిద్ధాంతము. నిర్దుష్ట మయిన నిర్ణయము. వారు నిరూపించిన యర్థము పర 

మార్జము. అందు దోవముండదు శబ్దమున నేమేనిదోష ముండవచ్చును. భర 

తాదినిరూపిత నిర్జుషార్థమును నిబంధించుటలోో శబ్దరచన నాదియె కావున నించే 

మేని దోషముండును. వారి యర్ధము'నె నేను నిరూపించినందున నందు దోష 

మమియు లేదు, తదర్ధనిరూపణమున శబ్దము నందు దోషమేల రావలయును? 

ఎచటనేని విభ క్కివ్యత్యాసమున, లింగవ్యత్యాసమున, _ధాత్వర్గ విపర్యాసమున 

'నేదేని దోషముండ వచ్చును. ఇశ్లు ఛందోయోజనమున గురులఘువిన్యాస 

వ్యత్యాసమునను దోవముండి యుండును. ఇట్లు కొన్నిదోషములు సావధాన 

మతులగు దోమజ్ఞుల కవభాసించినను ఆ దోవజ్జ సవ్భాదయు లిట్టి దోషముల 

నంతగా పట్టవలదు. ఇందలి యర్థమును భావించి సంభావించి సవృాదయులు 

సంవాదము కలవారుగ నుండుటయె సముచితము. దోషము లేవేని పురోభాసము 

కలవయినచో నా సద్భావులు కమింతుకు గావుత. దోషమేరికి గలుగదు? (కరణ్ 

లోశకే న [ప ూద్యతి” లోకమున నెవరు (పమాద పడరు? ఇందలి నా దోవము 

లేవేని యున్నచో నవి పమాదపతితము లనియె భావింప వలెను. అట్టి వజ్ఞాన 

కృతము లని భఛాపింపరాదు. (శ్రీ శారదా దేవ్మీపసాదము గలవారల కజ్జాన మెమి? 

వాచాందేవి మాకు నిత్య|పసన్న; త|త్పసాదపారవశ్యమున నున్నప్పుడు కించి 

[(తృమాద మనవధానత యుండును. దోషమేదేని యనవధానక్ళతను. ఈ భావ 

(పకాశన్మగంథము (శ్రీశారదా దేవీ పసాదముననె [పదర్శిత మయినది. కావున 

కోవిదులగు సహృదయులు భానజ్ఞానమున కీ విధాన మభ్యసించుట యుక్తము' 

దోవమున్నదని భావించువారలు నొకప్పు డనవధానమున [పమాద వడ వచ్చును" 

ప్రే త్రోేశేన (పమాద్యతి”? భరతాది పణితార్హ మదుష్టముగ నిందు గలదు కావున 

నా యర్గమును స్వ్యానునరిధానమున నభ్యసించుట యాశ్వాదించుట యు క్షమని 

భావము. 

ఉపరూపకములు 

దశరూ పేణ భిన్నానాం రూపకాణామతి[కమాత్ 

అవాంతరభిదాః కాళ్చితృదాన్రా భినయాత్సికాః. 4 

"లే నృత్య భేదాః (పాయేణ సంఖ్యయా వింళతిర్శళాః 

తోటకం నాటికా గోప్టీ సంలాపః శిల్పక_న్తథా. ర్ 

డోంబలీ (శ్రీగదితం భాణో భాణీ [పస్థాన మేవ చ 

కావ్యం చ (పపేషణం నాట ట్రగౌసకం రాసకం తథా. 6 
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ఉల్లోప్యకం చ వాలీ స మథ దుర్శల్లి కా౭_పి చ 
లం ఓలి మలి 

కల్పవల్లీ మరికా చ పారిజాతక మిత్యపి. 7 
లు Cn 

ఏతా నామాంతరై వొ_శ్చిదాచాలై గః కథితా ఆపి 

సంవిధాన కమసాసాం న కదాచన విద్య లే. 8 

దశరూపభిన్నము లయిన రూపకముల కన్న వేరుగా నవాంతర భేద 

ములు కొన్ని కలవు. అవి పదానర్రాభినయాత్మక ములు: రసము వాక్యాగ్థాభినయా 

తృక మని నాట్యరూప మని పూర్వము నిరూపిత మయినది. కాగా భావము 

పదార్థాభినయాత్శక ము నృత్య రూప మనుట యుక్తము కోదా!. సామాన్య 

ముగా నీ నృత్య భేదము లిరువది కలవని సంఖ్యాతము లయినవి. 

తోటకము - నాటిక_గోప్టి - సల్లాపము--శిల ఎకము-డోంబి _ శ్రీగదితము _ 

భాణము-భాణి -| పస్థానము-కా వ్యము-| పేతణము-నాట్య రాసక ము= రాస 

కము _ఉల్లోప్యకము- హాలీ సము-దుర్మల్లి క-క ల్పవల్లి -మల్లి క-పారిజాతకము 
cn య య య త్న 

అనునవి నృత్య భేదము లిరువది. ఇందు కొన్ని యితరుల పరిగణమున 

నామాంతరమున నున్నవి. అయినను సంవిధాన కమ మేమియు భిన్నము కాదు. 

వీని విశేషము లిక | పస్తుతము లగును. 

నాటికాయాస్తాటక స్య సట్టక స్య చ లతణం 

అంశ క్వాన్నాటకస్యాపి తథా (పకరణస్య చ. 9 

ఆనుషంగిక మేళేషాం లక్షణం తత దర్శితం 

డోంవీ (శీగదితల భాణో భాణేీ (పజ్ఞాన రాసకాః. 10 

కావ్యం చ సప నృత్యస్య భేదాః స్యు _సే౭_పి భారావత్ 

ఇత్యాహుః శకేచిదన్యే ఇాన్సర్వాన్నృత్యాత్మకా న్వీ దుః. 11 

నాటకమునకు |పకరణమున కంశరూపము అగుట వలన నాటిక తోట 

కము సట్టకము అను వాని లక్షణ మానుషంగికముగా నీదర్శిత మయినది. 

వానికి మఖల నిచట న్వరూపనిరూపణ మావళ్యకముకాదు. డోంబి-శ్రీగదితము- 

భాణము--భాణి - |పస్థానము-రాసకము - కావ్యము అను నేడును నృత్యమునకు 

సంబంధించిన భేదములని ఈ స_ప్తకము ఖాణసద్భశ మని కొందరనిరి. కొంద రన్ని 

టిని నృళ్యాత్మకము లనియె భావించిరి. 
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ఆథోళ్చాద్యకథై కాంకా గోష్టి శృంగార మంథ రా 

రూపసౌందర్యలావణో్య పేత షట్సంచనాయికా. 12 

(పాక్ళతె ర్నవభిః పుంభిర్షశభి ర్వాప్యలంకృ తా 

గర్భావమర్భ సంధిభ్యాం శూన్యా నోదా _త్తవాక్కృతా 

ఆత స్యా౭్కాశికీ వృ్తిః మృద్వీ నాన్యరసా[శయా. 18 

న కుంజరఘటాఘాతపా[తం భవతి కందలీ 

గోపీపశేర్వివారతో గోవ్షచాలస్య చేష్టీతం 

యత్తు యమాలార్జునాదిదానవనిధనకృతం తత్తు గోష్టీ స్యాత్. 14 

గోపి యను నృత్యరూపకములో నుండదగు విశేషము లీ విధమున 

నున్న. కథావస్తువు కల్పితము. అంక మొకణటియ యుండును. మంథరముగ 

శృంగార ముండును. రూపము సౌందర్యము లావణ్యము కల నాయిక లయి 

దారుగు రుందురు. (పొక్ళతు లయిన పురుషులు తొమ్మిది పది యుందురు. 

గర్భనంధి యవమర్శసంధి యిందుండవు. ఉదా _త్తవాక్యరచన యుండదు. ఇందు 

మృదు వయిన కై శికీవృ త్తి యుండును. ఇట్టి గోష్టి యన్యరసముల కాశయ 

ముగా నుండదు. కదలి కుంజరసమూవాముల ఘాత పఘాతముల కా శయ 

ముగా నుండదు కదా! గోన్టవాలకు డయిన గోపీవతి వివారచేష్టిత మిందు వర్ణిత 

మగును. గోపనందను డొనఠించిన యమలార్హున భంజనము చానవనిధనము 

ఈ గోష్టిలో నుండును. గోష్టవివోర మున్నందున గోష్టీ. గోస్టిచరితము 
రమ్యము. 

ది, సల్లాపకము. 

సల్లాప స్యేతివృ _త్తం యశ్ర్య్యాతం చోళ్చాద్య మేవ వా 

మి శం వా త్మ శృంగార హోస్యా వై వార్హ్హతః కంచిత్. 15 

శబలో వీర రా దాభ్యామంగాన్యన్యే రసా; స్మృతాః 

(పాయస్సపత షశాంతళ్ళ కుద్దపావండనాయక 8. 16 

దై వారిజన్యకపట యుద్దస్థా నోపరోధవాన్ 

సా_త్త్వత్యారథటీవృ త్తిసహితశ్చ సవిదవః. 17 
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అంకాస్త్రయః, ద్వితీయేఒ౦కే తాల పాచుర వ్రయుగ్భ వేత్ 

తృతీయో౭౬౦కః సకపటః [పథ మో౭౬౦కస్సవి దవః 

చతుస్సంధిః (పతిముఖశూన్యః సల్లాపకో భవేత్. 18 

సల్లాపము-సల్లాపకము పర్యాయములు. ఈ నృత్యరూపకము నందు 

కథావస్తువు (పఖ్యాతము కావచ్చును. ఉతాాద్యమును కావచ్చును. మీ శమమును 

కావచ్చును. దీనికో నెచ్చటను ళృంగారహావ్యము అర్హ్హములు కావు. వీగఠా ద 

ములతో నిది శబలమె యుండును. ఇతరరసము లుగము లగుట యుక్తము. 

సామాన్యముగా నిందు విరోధము శాంత మగును పాషండనాయకు లిందు 

(కుద్దులై (పవ ర్తింతురు. దై వజన్య మజ స్య మయిన కవటము యుద్ద ముండును. 

యుద్ధస్థానము లం దుపరోధ ముండును. సా _త్త్వతివృత్తి యారభటీవృ త్తి యిందు 

వి దవసహితముగా నుండును. ఇందు మూజే యంకములు. |పథమాంక ము 

వి దవముతో గూడి యు-డును. రెండవ యంకమున శతాలపాచుర్యము కల 

విదవము కపటము నుండుట [గాహ్యూము. తృతీయాంకము కవటముతో కూడి 

యుండును. సల్లాపకమునందు |పతిముఖసంధి రహితముగా నాలుగునంధు లుండ 

దగును. ఇట్టిది సల్లాపకము. 

లీ, శిలృకము. 

శిల్పకశ్చతురంక 8 స్యాచ్చతుగ్వ్భృ త్రివి రాజితః 

హోస్యం వినా రనై ౪ పూర్ణః స్వతో [బావ్మాణనాయకః, 19 

హీనోపనాయక ౩ క్వాపి శృశానాదిపమాకులః 

ఊఢా పునర్భ్భూః కన్యా వా తాః స్యున్సచివవి పజాః, 20 

మాలతీమాధవస్యేవ, కమలస్య కలావతి 

అంగాని సప్పవింశత్చ్యురుత్కంఠాదీని చ |కమాత్. 2 | 

ఉత్క ౦ఠా చావహిళత్తం చ (పయళ్నాళంసనె అవి 

తర్కుశ్చ సంశయస్తాప ఉద్వేగో మౌఢ్య మేవ చ. 29 

ఆలస్యకంపాను గతివిస్మయా సాధనం తథా 

ఉచ్చా్వాసక్చ తథా౬౭౬తంకః శూన్యతా చ |పలోభనమ్. లలి 

నాట్యం సంఫీట అశ్వాసః సంతోషాతిశయ నథా 

(పమదశ్చ (పమాదశ్చ యుక్షిశ్చాపి [పలోచనా. 24 
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[హా స్తిశ్చితి క్ర థితాన్యంగాన్య తై వ శిల్ప 

ఉదాహారణ మేళేపూం పరసా దేవ వక్యుతే. 25 

శిల్పకము నాలుగంకములతో నాలుగు వృత్తులతో నుండును. హోస్య 

రసరహితముగా నితరరసములతో నిది పూర్ణముగా నుండును. (బావ్నాణు 

డిందు నాయకుడుగా నుండును. ఒకచో హీను డుపనాయకుడుగా నుండును. 

శశానాదివిధానములతో నిది సమాకులముగా నుండును. వివాపాము చేసికొనిన 

వనిత గాని, భర్తయుండగా వేరొకని వివావా మాడిన పునర్భూ వనిత గాని 

యిందుండును. మంతికూతురు |బాహ్మణుని కూతురు కన్యగా నుండునదియు 

నిందుండును. మాధవునకు మాలతివలె, కమలునకు కలావతి వలె (2 సచివ 

వప కన్య యుండదగును. ఈ శిల్పకమున నిరువది యే డంగము లుండవలను. 

అవి యుత్కంఠాదులు వాని పేరు లీ విధమున నున్నవి: 

ఉత్కంఠ-అవహిత్చ-|[పయత్న - ఆశంసన-తర్క--సంశయ - తాప - ఉద్వేగ 

మౌెఢ్య - ఆలస్య _ కంప - అన)గతి _ విస్మయ- సాధన_ఉచ్చాషిన-ఆతంక- 

కూన్యత- |పలోభన_నాట్య-సంఫేట-ఆశ్వాస-సంతో మోతిశయ -|ప్రమద- 

(పమాద - యు క్రి-|పలోచన-[పశ_న్తీ అనునవి. 

ఈ యంగము లీ శిల్పకము నందుమా|తమె యుండును. వీని 

యుదాహారణ మనంతరము నిరూపితము కాగలదు. ఈ యంగని శ్రైశమున నన్యు 

లన్యనామముల సూచించిరి. లతణము స్పష్టమనియు ననిరి. 

4. డోమి్మి. 

డో మృ్యేవ భాండికోదా _త్తనాయి కె కాంకభూపితా 

కె+కీ భారతీ (పాయా వీరళ్ళంగార మేదురా. 26 

శ్లత్ష నేపథ్యభాక్ మందోత్సావహా పూరువ నాయికా 

అంగాని తస్యాః సప్పన్యుః కామదతా యథా కృతా. aT 

విన్యాసళ్చాప్యుపన్యాసో విబోధః సాధ్యస_స్తథా 

అనువృ త్రిళ్ళ సంవోరః సమర్పణమితి కమాత్, 98 

నిర్వేదవాక్యం విన్యాస ఇ ప్లార్థవిరవో ర్హిజం 

కా ర్యాఖ్యానముపన్యాసః త _త్తదర్థ (పసాథధనే. 29 
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నివృ_త్రిన్సంశయ।భాంతో్యః విబోధ ఇతి కథ్యశే 

సాధ్వసః స్యాదభూతస్య భూతోదావారణం భయాత్. 80 

నిదర్శనోపన్యసనమనువృ త్రికితి స్మృతా 

యథాభిలషీతావా ప్తిః సంవోర ఇతి కథ్యతే, 81 

సమర్పణముపాలంభః పీడయా విరహోశ్లయా 

అస్యాం లాస్యాంగదళకం యశాయాగం (పయుజ్య'. వలె 

డోంబి యను నృత్యరూవకమునకు భాండిక యని యు చేరు. ఇందు 

నాయిక యుదా త్త. ఇందంక మొకటియె యుండును. వె శికీవృ త్తి భారతీవృ త్తి 

యుండును. వీరశ్ళంగారము లుండును. ఇందలి 'నేవథ్యము శ్లత్షముగా 

నుండును. ఉత్సాహము మందముగా నుండు నాయకు డుండును. భాణీక 

యనదగు నీ డోంబిలో నే డంగము లుండును. “కామద త్త యనునది డోంబి 

రూపకము. విన్యాసము - ఉపన్యాసము-విబోధము _ సాధ్వసము--అనువృ శ్తి-_ 

సంవోరము-సమరృణము అనునవి యిందలి యంగములు. [కమముగా కీని లక్షణా 

మిట్లుండును. 

1, విన్యాసము. ఇష్టవిరవో ర్తి జన్య మయిన ని'ర్వేద వాక్య మును 

విన్యాస మందురు. థి. ఉపన్యాసము. త_త్రదర్ధ పసాధనమున నుచితకార్యము 

నిరూపించుట యుపన్యానము. లి. విబోధము. సంశయ భాంతులు నివృత్తము 

లగుట విబోధ మందురు. 4. సాధ్వసము. భయమువలన నభూతార్థమును 

భూతార్గముగా నిరూపించుట సాధ్యసము. లీ. అనువృ త్తి. నిదర్శనరూవ మగు 

నర్భము నుపన్యసించుట యనువృ త్తి యగును. 6. సంవోరము. అభిలపి.౦చిన 

యర్హపా_ప్తికి సంవోర మని పేరు. ?. సమర్పణము. వితవహాజన్య మయిన పీడా 

విశేషమున నుపాలంభించుటను సమర్పణ మందురు. ఇట్లు సప్తాంగముల నిందు 

నిబంధింపదగును. ఈ డోంబిళలో యథాయోగముగా లొస్యాంగదశకము నిరూ 

పించుటయు నున్నది. 

ర్, (శీగదితము. 

అథ (శీగదితం విద్యా[త్పసిద్దోదా త్తనాయకం 

భారతీవృ _త్తిబహుల ముబాత్తవచనాన్వితమ్. ల్ఫి 
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గర్భావమర్శసంధిభ్యాం శూన్యం (పఖ్యాతనాయకం 

ఏకాంకం వ పలంభాఖ్యరస పాయం క్వచిత్క్మ్వ్వచిత్. ల్రీ4 

యసిన్కు లాంగనా పత్ఫుః "శెార్య థె ర్యాదికాన్లుణాన్ 

సఖీనామ [గతో వక్తి ఆతానుపాలభశే2జథ వా. లిల్ 

వి పలబ్దా చ తనెవ యది తత్సంగమాశయా 

ఆసీనా యత లలితం [పియాభో గవిభూపితమ్. 86 

ఉత్క_ంకితా పద్దా యేత్సాఠ్యం వా గీతషేవ చా 
a 

ఏవంవిధం శీగదితఎ రామాన.దం య థాకృశమ్. లి 

(శ్రీగదిత మను శృశ్యరూప మున (వసిద్దు డుదాత్తుడు నగు నాయకు 

డుండును. ఎది భారతీవృ త్తి బహులము, ఉ * -త్తవచనాన్వితము. గర్భసంధి 

యవమర్శసంధి యిందుండవు. [ప.గ్మాతోదా త్తనా యకత్వ మనునది పునరు క్తము. 
(పసిద్దోదా_త్తనాయకత్వవుననె యిది. సనూచికము. ఇందంక మొకటియె 

యుండును. ఇందొకొ్క్క కచో వి పలంభళ్ళంగారరవ ముండును. దినిబో కులాం 

గన తన పతికి సంబంధింళిన శెర్య థె ర్యాదెగుణము లను సఖిసమవము.న సమా 

దరచి త్తమున నిరూషించ.ను. అథవా, వి|పలంభ వ్యాకుల కావున నా శాొర్యాదిక 

ముల నుపాలంభించును. నాయకునిచే నామె బి పలబ్లి యయినచో, నాయక 

వంచిత యుఎ.నచో నాతని సంగమాశ కలదై యాసీనయె యుత్కంఠితమై 

[(పియుని యాఖోగభూపితము ౬లిోము నయిన పాఠ్యము పఠించును. గిత మేని 

గాన మొనరించును. ఇట్టుండు నిడి [శీగదితము. రామానంద మనునది శ్రీగదిత 

రూపకము, 

6. భాణము. 

వారివార భాను భవానీ స్కంద పమథాధిప స్తుతి నిబద్దః 
8 ఉద్దతకరణ (పొయః స్ర్రీవర్వ్యో వర్ణనా యు కః. 8&8 

గుణకీర్తిన [పకాశన గాథాభి ర్యూభృ్ళతాం స్తుతినిబంధః 

గాయనసహోో క్షియుక్షొదా _శ్తేన విభూషిత పాయః, 89 

(తిచతురపంచవితాలై ౪ ని|శామెః స_ప్పఖిః పరిచ్చిన్న్నః 

అర్జోద్గా వాని వారణసంఖ్యా తైః కుత్రచిన్నియతః. 40 
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సమవిశామెర్వివి ధ్ర 8 విభూపితః పంచమొ వివరివ క్ర 

గాథామా| తాద్విపథకపా శ్యేనాలంకృతో లలిత8. 41 

వర్ణో౭౬థ మ త్తపాలీ సభగ్న తాలావనంతరం గాథా 

యనుభగ్నళాలమా [పఠమె స్యాదృగ్న తాలశ్చ. 492 

గా థాద్వివథవసంళా విశామే స్యుర్ష్వితీయే తు 

మా [తావిషమచ్చిన్నా సభగ్నతాలా భవేద్హృద్ద్యా. 48 

మాగధికా సాధ్యా స్వ్యాత్తాలవితాచే తృతీయే తు 

ర థ్యాద్వి పృథవసంతకర థ్యాళాలాళ్ళతు గ్రే స్యుః. 44 

రథ్యా౭థ భగ్నతాలో మార్గణికా ద్విపథవివషమాశ్చ 

పంచమ కేజప్యథ ష్పప. రథ్యాన వభగ్న కాలా; స్యుః. 45 

ద్విపథమార్షణి కే చ స్యాతామథ స్పవ్తనే చ విశామే 

రథ్యాఒథభగ్న తాలః శుద్దే భా రో (కమ।పదిష్టో౭_ యమ్. 46 

భాణ మను నృత్యరూపకలకణ మిచట నిరూపిత మగును. ఇచటి 

(పతిపాద్యాంశ మంతయు సంగీతశ్యా స్త్రమునకు సంబంధించిన తాలవాద్య విశేషూఠ 

శములతో నున్నది. భాణము శుద్దభాణము - సంకీర్ణభాణము _ చితభాణము 

నని నిరూపితము కాగలదు. భాణము రూపకములలో నొకటి. ఇచటి భాణము 

నృ_త్తరూపకము. ఇందు హరి - హర _ భాను - భవానీ - స్కంద - [పమథాధి 

పతుల స్తుతు లుండును. వారి స్తుతులతో నిది నిబద్ద మగును. ఒకక భాణ 

ములో నొక్కౌకరి స్తుతినిబధ ముండుట యౌచిత్యపా_ప్తము. ఇందు 

[పయు_క్తములగు కరణము లుద్దతములుగా నుండును. కావుననే స్ర్రీవర్ష్యము. 

[(పయోగమున వనితలె యుందురేని వస్త్వాచిత్యానుసారమున లలితములగు 

కరణము లుండుట న్షిద్దము కాదు. ఈ భాణము సానావిధనులగు వర్శనము 

లతో గూడియుండును. ఇట్లు కేవలము చేవస్తుతినిబద్దమె కాదు. మానవులగు 

భూపాలకుల స్తుతినిబంధనమునగూడ భాణ ముండును. వారి గుణకీర్తన 

[పకాశనములు కల గాథలతో నిది నిబద్ద మగును. గాయన సహో కి 

యు_క్షమె యుదాత్తచరితముతో విభూపషితపాయముగా నుండుట యుక్తము. 
[తి - చతుః _ పంచ వితాలవిధానములతో గూడిన్నదె స్నప్తవిశామ 

ములతో సరం ఛన్నమై యుండును, ఒక్కొకచే అర్జోధావాము 
B (78 
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నివారణములతో సంఖ్యాతము లయిన వి శామములతో నియతము నగును. 

పంచమ వివరివర్తము నందు వివిధము లయిన సమవి[శామములతో విభూషిత 

మగును. భాణము గాథామా[ తాలంకృతము ద్విపథక పాఠ్యమున నలంకృత 

మునై లలితముగ నుండును. గాథ యనునది [పాకృతభాషానిబద్ధ మయిన 

యార్య. పుఠాణాదికావ్యసంబంధికథ గాథలో నుండును. ఇది |తిపది పంచపది 

మట్పది యగును. |పాక్ళతము నందలి మాతావృ త్తమునకు ద్విపథక మని 

చేరు. గానయోగ్య మగు (పబంధ మొకటి ద్విపదనామమున గాఖామా(తా 

విశేషమున ద్విపథకపాఠ్యమున నిది యలంకృతము కావలెనని భావము. భాణ 

రితి యిట్లుండగా నిందుండదగిన పి|శామస_ప్పక ములో సుండవలయు రీతి 

యిట్టుండును, 

(పథమవి|శామము నందు వర్ణ ము = మ త్తపాలి - భగ్న తాలములు న 

గాథ - తదనుగత భగ్న తాలము - భగ్న తాలము నను నవి కూర్చుపొంద దగి 

యున్నవి. "రెండవవి[శామమున గాథ _ ద్విపథక - వసంతములు, మాతా 

విషమచ్చిన్న మయిన వృద్దిస మేత మయిన భగ్నతాలవిధానము నుండును. 

వసంతపదార్థ మీ విధమున నున్నది. వీణవై వాదనకమాత్ముక మిన రాగాంగ 

రాగమును వసంత మందురు. వేణువాదన [కమమున నున్న రాగము వసం 

తము. వసంతమను దేశీతాలము కలదు. ఇందు తొమ్మిది మాతలు నియత 

ములు. హిందోలరాగాంగ మయిన వసంతరాగ మున్నది. రాగ మున్నది. 

రాగాంగరాగ మున్నది. భగ్నతాలము దేశీతాలము. భంగతాల మొకటి మార్గ 

కాలము కలదు. ఈ రెండిటికి సంబంధమున్నది. తృతీయవి[శామములో 

నూగధిక అను (పాకృతభామానిబద్ద మయిన మాతావృ _త్తము కూర్చువలెను. 

చతుర్ధవిశామములో రథ్య - ద్విపథక - వసంతక ౬ రథ్యాతాలములను గూర్చు 

వలెను. రథ్య యనునది 'దేశిళాలము. పంచమవి[శామము నందు రథ్య - 

భగ్నతాల - మాగ్గణిక - ద్విపథ - విషమము _ లుండును. విషమ మనునది 

రంజనగుణము.  అత్యుచ్చస్థానక మగు గీతము తాలపాళాలతీతమై (పయోగ 

బహులము రూతము కాగా విషమ మగును. ఇది వాది వల్ల భము. విషమ మనునది 

యొక వా స్తపాటము. పతాకాహా స్తచలనము మణిబంధకంసనము పాదకంపము 

వలన విషమపాటము కలుగును. వా_స్తవ్రై షమ్య ఘాతమున విషమ ముదయిం 

చును. విషమ మనునది యొక చేశీతాలము. మష్టవి శామము నందు రథ్యా 

జాలము నవభగ్న తాలములు నుండును. స వ్రమవి శామము నందు ద్విపథక _ 
అయాక 



నవమారధి కారము 619 

మార్గణికము లుండును. రథ్యాతాలము భగ్నతాలము లుండును. ఇది 

యంతయు శుద్దభాణామున నుండదగు (కమవిన్యాస మిట్లుపదిష్ట మయినది. 

సంకీర్ణ భణితిభరితః సంకరనామాఒ౭యముభయసం యోగాత్ 

కిం చిదనుద్దతభావః తాల[కియవర్షితశ్చ చి్మిశోఒయమ్. 47 
© ది 

ఇతి శుద్దః సంకీర్ణ క్చితో౭_ సమితి |కిధా భవేద్భాణః 

యది వెవ శుదథాషః శుదః సంకీర యా౭థ సంకీర్ల ౩. 48 
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సర్వాభి ర్భాషాభిశ్చి తై ఏళ్ళ విచేప్టితశ్చ చితః స్యాత్ 

అయముద్ధతో౬థ లలితో భాణో లలితోద్దతళ్చ భిన్నః స్యాత్. 49 

అర్థానామెద్దత్యాల్లాలి త్యా దుభయభా వాచ్చ 

యద్దుష్క_శాభి ధేయం చితం చాప్యుద్భటం చ యద్భవతి, 50 

తద్భాణ కేఇభి ధేయం యుతమనుతాలై ర్వితాలె శ్చ 

తస్యాంతర్భావొ యో భాణేఒసొ నందిమాలినామా స్యాత్ . 51 

భాణక భేదము లిందు లడితము లగును. వెన నిరూపించిన భాణము 

సంకీర్ష భణితి భరిత మయినచో నుభయసంయోగ ముండును గావున సంకరభాణ 

మగును. కొంతగా ననుద్దతభావమున నున్నచో తాల కమవర్డి త మయినచో నిది 

చితభాణ మగును. కావున భాణము శుద్దము సంకీర్ణ ము చిత్రము నని (త్రివిధ 

మగును. వేరొక విధమునను వీని లకింప వచ్చును. శుద్దభామతో నున్నచో 

శుద్దభాణము, సంకీర్ణ భావకో నున్నచో సంకీర్ణ భాణము, సర్వభాషలతో 

కూడుకొని చి తవిధానముల కో విచేష్టితమగు నేని చితభాణ మగును. 

భాణము ఉద్దతము _ లలితము - లలితోద్ధత మనియు భావింపవచ్చును. 

భాణమున (గథితము లయిన యర్థము లుద్దతములుగ నున్న చో భాణ 

ముద్ధత మగును. లలితములుగ నున్నచో లలిత మగును. ఉభయభావ 

మున లలితోద్దత మగును. చితభాణ మయినను దుష్కురాభి ధేయముతో 

నుండగా నుద్భట మగును. భాణకము నందుండదగు నభిధేయము అనుతాల 

ములతో వితాలములతో నుండదగును. ఇట్లుండగా నిది నందిమాలి నామము 

కలదగును. ఈ నందిమాలికి ఈ భాణమున నంతర్భావము చెప్పదగును. ఇటు 

"వై నందిమాలి లవణము, స_ప్పవిశామము లందుండ దగువిధానము సూచిత 

మగును. భాణాంతర్భావమును (పతిపాదితమగును, 
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భిన్నః కై క్చిత్కథితో భరతమతం సమ్యగవిదిత్వా 

ఆకాశపురుషముద్దిశ్య వస్తు యత్సరఠ్య'తె౭ థవా కియశే 5వ 
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క్ ఉద్ధత[పాయకరణ:ః క్వచి_స్తీ9ివర్టనర్జ నః. ర్లి 

గాథాదిరాజస్తుతిఖిః నిబద్దో గుణకీ ర్తనై ః 

సుగాయనసహో 3వ యుకోదా శ్తేనభూపితః. 54 

నిబద్దో (బహ్మరు దేందస్కం దాదిస్తుతిభిరృఢం 

విశాలి ౩ పంచభిర్వా తు యచ్వా |తిచతుశై రపి. 55 

విశామైః స_ప్రభిశ వ పరిచ్చినై్న_స్తథాంతరా 

భరతమతమును సరిగ గుర్తింపక కొందరు భాణము కన్న నందిమాలి 

భిన్న మని యనిరి. ఆకాశపురుపోద్దేశమున పలికినను ఆచరించినను విశిష్టమగు 

నుద్భావ్యశావ పయోగము కలది నందెమారలి యగును. ఇందు కరణము 

లన్నియు నుద్దతపాయములుగా నుండును. స్ర్రేరహిత మయిన వర్ణన 

మొకచే నుండును, గుణకీర్తన పరను లయిన రాజస్తుతిగాథలతో నిది నిబద్దమె 

యుండును. ళోభనగాన మొనరించువారి సహో కులతో గూడుకొనినద్రై 

యుదా_త్తరీతి భూషితమై యుండును. |బవ్మా - రుద - ఇంద - స్కందాదుల 

స్తుతులతో నిబద్దము నగును. అయిదు వీతాలములతో నుండును. మూడు 

నాలుగు వితాలము లేని యుండును. అంత రాంత రా నప్పవి శామములతో పరి 

చ్భిన్నమై యుండును. ఇంక నీ వందిమాలిలో నుండు స_ప్టవి శామములలో నీ 

విశేషములు కలవు. 

అద్జోర్గా9వోదిసంభ్యా నై ర్నియతక్స కంచిత్య్వూ చిత్. 50 

భూషితః సమవి[శామైః పఠివ -ర్రే చ పంచమే 
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విశామే భగ్నతాలాశ్చ గాథాద్విపథక న్తథా 

వసంతో౭పి చ విశామే ద్వితీయే (పవిశంత్యమీ. 59 
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మా|తాచ విషమచ్చిన్నా భగ్న తాల స్తత పరం 
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రథ్యాద్విపథకళ్యాపి వసంతో రథ్యయా సవా 

తాలశ్చతు క్రై విశామే ప్రవిశంతి యథాాకమమ్. 6] 

రథ్యా చ భగ్న తాలశ్ళ తథా ' మార్గణికాపి చ 

ద్వివథో విషమళ్చాపి విశామ పంచ మె స్మృతాః. 62 

షృమేఒథ రథ్యాతాలశ్చ నవతాలం తతః పరం 

భగ్నతాలో ద్వివథక స్తథా మార్గణికా౭_పిచ. 68 

విశామే సమే ర్యా భగ్న తాలశ్ళ కల్పతే 

ఏవం |క్రమః కుద్దభాణే నాట్యవిద్భిరుదాహృతః, 64 

ఒకొొ-కచో నర్టోదా) వోదిసంఖ్యానములతో నియతముగా నుండును. 

సమవి|శామములతో భూషిత మగును. పంచమ పరివర్తము నందు గాథా - 

మాతా - ద్వివథక పొఠ్యమున నలంకృత మగును. [పథమవి[శామము నందు 

వర్ష ము కాని మత్తపాలి కాని యుండును. అనంతరము రెడు భగ్న తాలము 

లుండును. గాథానుగతముగా భగ్న తాలములు కాని మాత కాని యుండును, 

ద్వితీయవి.శామమునందు భగ్నతాలములు - గాథ - ద్విపథకము - వసంతము 

నుండును. తృ తీయవి| శామమున విషమ స్థానమున ఛిన్న మయిన మా తావిధా 

నము భగ్న తాము రథ్య మాగధి యనునవి సంగతము లగును. చతుర్ణవి శా 

మముము నందు రథ్య = ద్వి థకము - వసంతము - ర్యా ఇాలము యథా 

(కమముగా సంగత మగును. పంచమ ఏ శామమున రథ్య = భగ్నశతాల - 

మార్గణిక _ ద్విపథ - విషమము లుండుట (పసిద్ద మగును. షన్టవిశామమున 

ర థ్యాతాలము భగ్న తాలము ద్వొిపవథకము మార్గ ణిక యుంగును. స_ప్తమవి|శా 

మమున రథ్య-భగ్న తాల ముండును. శుద్దగాణమునం దీ (క్రమమును నాట్యవిదు 

లుదావారిం చిరి. 

భాణః శుద్దో భవేచ్చుద్దఖాషయా కల్పితో యది 

భాణ; సంకీర నామా స్యాద్భాషబూసంకరక ల్సి తః, 605 
ఓం 

థాణశ్చి త ఇతి ఖ్యాతః సర్వభామావిచి[తితః 

ఉకృతాల[ కమాళశ్షిప్టః శుద్దభాణ ఇతి స్మృతః, 66 
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ద్వయో[(న్ర్రయాణాం తాలాశాం సంకీర్ణ సరకరోద్భ వః 

చితో భాణో భవేదు _క్షశాల|కమవివర్షితః. 67 

యస్నిన్నా ద్దత్యమర్థానాం స భాణన్రూద్దతో భవత్ 

లాలిత్యం యత్ర చార్థానాం స ఖాణో లలితః నృృతః, 68 

య్మత లాలిత్య మౌద్దత్యం స భాణో లలితోద్దతః 

చిత్రం యదఖి ధేయం స్యాద్దుష్కరం చోద్దతం చ యత్, 69 

భాణో౭ భి రేయం తద్యు_క్రమనుశాలై ర్వితాల కై 8 

య దూపకవిశేవస్య భాణస్యో క్త ౦ స్వలతణమ్. 70 

అతి దేశ్యమివోను క్తమంకసంధ్యాది కల్పనం 

భాణో యో నందిమాల్యాఖ్యః సోఒ౦తర్భూతో౬|త లక్ష్యతే. 7i 

పాఠ్య గతే క్రియాయాం యదుద్దిశ్యాకాశ పూరువం 

విశిష్రోద్భావ్యభావాళ్ళా [పయోగో యత దృళ్వతే 

భాణః స నందిమాలీతి నామ్నా కవిభిరుచ్యతే. 72 

శుద్దవాషతో కల్పిత మయినచో భాణము శుద్ద మగును. భాషా 

సంకర కల్పిత మయినచో సంకీర్ణ భాణ మగును. సర్వభాషావిచితత మయి 

నచే చితభాణ మగును. కంతవలికు నిరూపించిన కాల|కమాళ్లి ష్ 

మయినచే శుద్ద్ధభాణ మగును. ఆరెండు మూడు అాలములతో సంకీర్ణ 

మలు. నచో సం? రోద్భృవభాణ మగును. ఈ చెప్పిన తాల కమనివర్ణి త 

మయినచో చి,తభాణ మగును. అర్థ ముల కౌద్దత్య మున్న నుద్దతభాణ మని, 

అర్ధములకు లాలిత్య మున్న లలితభాణ మని, లాలిత్య మౌద్దత్య మున్న చో 

లలితొద్ధతభాణమని యందురు. దుష్కర ముద్దత మగునది చి తభాణవ్యవవో 

రము కల దగును. భాణము నందలి యభిభేయము అనుతాలములతో వితాలము 

లతో గూడియుండును. ఇట్లుండుట రూపకవిశేష మయిన భాణమునకు సంబం 

ధించిన లక్షణము, ఇందు నిరూపితములు కానీ యంగములు సంధ్యాదులు అతి 

'దేళ్యములు కాదగును. భాణారూపక లతణము నుండి నృ_త్తరూపకభాణమున లేని 

వానిని స్వీకరించుట యుక్తము. ఈ విధాన మతిదేశము. ఇట్లున్న నందిమాలి 

యను భాణము ఇందంతర్భూత మగును. పాఠ్యమున గితమున [కియలో 

ఆకాశపురుషు నుద్దేశించి నిరూపించు (పయోగము సవిశేషముగా భావింపదగు 
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భావముల స్వభావమున నుండును. ఇట్ట భావము నందిమాలి నామమున నుండు 

భాణమున నుండుటను కవులు నిరూపించిరి,. ఇట్లీ విధముగ భాణనృ _త్తరూపక 

మునకు నంబంధించిన కతిపయ విశేషములు నూచితము లయినవి. 

7. భాణిక 

[పాయో వారిచరితమితి స్వీకృతగా ఛాదివర్థ మా తశ్చ 

సుకుమారతః [వయోగాద్భాణో౬ఒపి చ భాణికా భవతి. 78 

దివ్యాభిశ్చారీభిర్వివర్షి తా లలితక కణ సంయుక్తా 

తాలాంతరాలనృత్తా క్వచిదపి రథ్యాదిసంక లితా. {4 

అర్జోద్గా9వా నివారణ గాయన వసంత మ త్రపాలీభిః 

విశామెశ్చ విహీనా (స్రీ'యోజ్యా వర్టితోత్తాలె 8. 75 

వస్తూని భాణికాయాం నవ దళ వా నియమళో విదీయంతే 

నవమాది పంచమేషు స్థానేషు చ భగ్నళాలః స్యాత్. 76 

స్థానాంత రేషు తస్యా లయతాలో యదృ చృ్చయా క్రియతే 

వివిధవచోవిన్యా సె సభ్యజనోళ్సావాసమృ తిః 

లాస్యాంగసంధినియ మో భాణవ దేవాత భాణికాయాం స్యాత్. 77 

అథ భాణ్యంగిళ్ళంగా రా శ్రక్షనై పథ్యనాయికా 

గ ర్భావమర హీనా చ ముఖాది తయభూషి.శా, 7 

స్వల్పవృ త్త [పబంధా చ పిఠమర్షవిటాన్వితా 

విదూవశకేణ సహితా దశలాస్యసమన్వితా 

పాంచాలరీతినియళా భవేద్విణావతీ యథా. 78 

భాణికలో సామాన్యముగా వారిచరితమె యుండును. గాథాదులు 

వర్ణములు మాత లిందు స్వీకృతము లగును. భాణ మయినను సుకుమార 

(పయోగమున భాణిక యగును. దివ్యచారీవిధానము లిందుండవు. దివ్యచారి 

యనుట ఆకాశచారి యని భావము. దీనిచే ఖభెౌమచారు లుండదగునని నూచి 

తము. లలితములగు కరణములతో నిది సంయుక్త మగును ఒక్కొక్కచో 

శతాలాంత రాలములలో నృ _త్తము లుండును. రా్యాదితాలవిధానములతో సంక 

లిత మగును. అర్ధోర్గా9వా - నివారణ - గాయన - వసంత - మ _త్తపాలీ విశే 
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మము లుండును. భాణములో నిందు వి[శామము లుండవు. (స్త్రీ పయోజ్య 

మగును. ఉత్వాలవర్శి త మగును. భాణికలో వనువులు తొమ్మిది కాని పది కాని 

నియమముగా విహితవు.లు కావలను. తొమిడది మొదలుగా నయిదు శ్రానము 

లలో భగ్న తాల ముండును, స్థానాంతరములకో లయతజతాలము లిచ్చానుసార 

మున నుండదగును. వివిధములగు వచోవి గ్యాపములచే సభ్యుల కుత్సాహ 

సంవ త్రిని గూర్చువలను. బాణము నందు వల భాణిక యందును లాస్యాంగము 

లను సంధులను తన్నియమ్శపకారము కూర్చునచి. ఈ విషయముననే కొంద రీ 

విధముగా ననికి. భాణి యను నీ భాణికలో శృంగార మంగిరసముగా నుండ 

దగును, రత్త నై పథ్యము ధరించిన నాయిక యుండదగును. ఇందు గర్భావ 

మర్శసంధు లుండవు ముఖ (పతిముఖ నిర్వహణ సంధు ఆ"ండును, స్వల్పము 

లగు వృత్తములు నిబద్దము లగును, _ పీఠమర్దుడు విటుడు దీనిలో కూడి 

యుందురు. విదూషకుడు నిందుండ దగును. లాస్యాంగముల పదియు నిం 

దా యోజితములు కావలను. పాంచాలరీతితో నిది నియత మగును. వీణావతి 

యనునది భాణిక యగును. 

ఇచట నిరూపిళము లయిన భాణ భాణిళ౯ాదులు కొన్ని సంగీతశా స్త్రియ 

నిషయ బహులములుగా నన్ని. ఇవి యన్నియు నృ_త్తరూపకము లయి 

నందున నీ విధాన మావళ్యశము. ఇందలి సొంశకెతికము లయిన పారిభాషిక పద 

ములకు భావార్థ ము మా(శమె సూచిత మ; నది. జర్లు పస్థానకావ్యాది నృత్య 

రూపకలమణములందును [గహింోవలసి యున్నది. నృత్యస :గీత= సా) భిజ్ఞులగు 

వారు వారచరిత పారిచరిత కథకు లగువారు పావధానముగ వీని నంగతిపటిచు 

కొని [పయోగానుకూల వదవి సిద్ద నరించినచే వీని రమ్యుశ భాసించును. 

కేవల లక్షణకథశ మాసక్తి నీయదు. ఆయా న్ఫళ్యరూవకముఏకు అత్యుము 

లుగా నున్న వానిని శాగడాశనయాదులు జర్కొనిరి కాని యా నృత్యరూపక 

ము .. లభింప నందున ప్రయోగ మాలొ చనీ-సము. 

8. (వస్థానము 

(పస్థానం కె శికీవృ త్రియుతం కీానో: నాయకం 

ఆపాన శేలిలలిత_ లయతాలలయానుగమ్. 80 

చాసాదినా_నుకం ద్వ్య్ధంక ౦ పిట చేట దినాఐను కం 

ముఖనిర్వవాణో పేతం శృంగారతిలకం యథా. డి] 
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(పస్థాన మనునది కై శికీవృ త్తితో నుండును. హీనోపనాయకముగా 

నుండును. పానగోప్టీ శేలీవిలానములతో లలితముగా నుండును. లయ తాల 

కలానుగతముగా నుండును. దాసొదు లిందు నాయకులుగా నుందురు. ఆంక 

ములు శండే యుండును. విటచేటాదులు నాయకులుగా నుందురు. డాసాడి 

నాయక మసుటచే నిది నూచిత మయిన నిందు కించిద్విశేష ముండుట విశే 

పము. ముఖనిర్యవాణ సంధులు శెండే యుండును. ఇట్టిది (పస్థానము. 

శృంగారతిలక మనునది (పస్థాన నృత్యరూపకము. 

9, కావ్యము 

కావ్యం సవోసన్యశ్ళంగారం సర్వవ్భ _త్తిసమన్వితం 

సభగ్న తాల ద్విపదీఖండ మాతా పరిష్కృతమ్. 82 

గర్భావమర్శసంధిభారం హీన మేకాఠక మేవ చ 

క్వ చిల్లాస్యయుతం వా స్యాద్విటచేటీసమన్వితమ్. 88 

కులాంగనా వేశయుతం లలితోదా_త్రశాయకం 

పపం (పకల్పయేత్కావ్యం తదౌడవిజయో యథా, 84 

వి ప్రామాత్యవణిక్సు [త నాయికానాయకోజ్వలం 
(గ 

ముదిత పమదాభాషాచేప్టి. తై రంతరా౬౦త రా. 8ర్ 

(గథితం విటచేటాదివేషభామోభి రేవ వా 

ఏవం చ కల్పయేత్కావ్యం యథా ను|గీవ కేలనమ్. 86 

కావ్య మనునది యిచట నృత్య రూపకము. హోస్యశ్ళంగారము 

లుండుట, సర్వవృ త్తిసమన్విత మగుట, భగ్నతాలము, ద్విపదీఖండము అనువాని 

మా(తావిశేషములతో పరిషత మగుట, గర్భావమర్శనంధిరహిత మగుట, 
వకాంకమున నుండుట, ఆవశ్యకత ననుసరించి యొకచో లాస్యయుత మగుట, 

విటచేటీసమన్వితముగా నుండుట, కులాంగనాయుతము వేశయుతము నగుట, 

లలితోదా త్తనాయకముగా నుండుట - ఇది కావ్య మను నృత్యరూపకలతుణము, 

ఇ ట్ర కావ్యమును |పకల్సింప వలెను. గౌడవిజయ మనునది కావ్యము. ఈ 

నృత్యకావ్యమున నింకను విశేషము లుండును. వి పామాత్యవణిక్పుతులతో 

నుండుట, నాయికానాయకో జ్ఞ్వల మగుట, ““అంతరాంతగా” సంతుష్ట లయిన 

(పమదల భామా చేస్టితములతో (గథిత మగుట, అథవా విటచేటాదుల వేనభాషపా 

B (79) 
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విశేవముల గూడియుండుట కావ్య కలృనారూపము, సుగ్షీవ కేలన మనునది 

యిట్టి కావ్యము. 

10. (వేతణకము 

పదాశళ్టాథినయం యస్య లలితం చ లయాన్వితం 

కురుతే న_ర్వకీ యత సో౭_పి న_ర్హనకః పునః. ద్ర 

లాస్యం ద్విధా స్యాచ్చలికం సమర థ్యా సమన్వితం 

సుళాల చతుర శాభ్యాం యత కర్తుం [పవర్తశే. 88 

గర్యావమర్శరహితం సళ్వవృ త్రిసమన్వితం 

|పభూతమాగధీ శారసేనీకం రసభావయుక్, 89 

ద్విసంధీతి వదంశ్వేతదు_త్తమాధమనాయక ౦ 

భార త్యారభటియు క్షం క్వచిత్స్యా త్తస్య సా_త్స్వలీ. 90 

యథా వాలివధా ఖ్యశ్చ నృసింహవిజయా యథా 

పూర్ణ నేపథ్యపా శై ర్వా నాందీ తస్య విదియ. 91 

క్వచిన్నే పథ్యవా క్యాఢ్యం న కదాచన సూ తధృత్ 

ఏవం |పేతణకం విద్యాద్యథా | తిపురమర్గనమ్. ర్ట 

సేతణక మను నృత్యరూపకమున నర్తకి నర్తనకు లిద్దరు నుందురు, 

అందు నర్తకి పదార్థాభినయమును లలితముగను లయాన్వితముగ నొనరఠించును. 

నర్తనకు డట్లాచరించును. ఇందు లాస్యము రెండు విధముల నుండవలెను. ఒక 

లాస్యము ఛలికరూపము. మరియొకటి సమర థ్యావిధానమున సమన్విత 

మగును. వీనిని సుతాలవిథానమున చతుర శవిధానమున నాచరించుటకు నర్తకి 

నర్తనకుడు (పవర్తించును. ఈ |పేతణకము గర్భసంధిరహితము అవమర్శసంధి 

రహితము నగును. సర్వవృత్తు లిందుండును. మాగధథీభా షాయుతముగా ర సేనీ 

భాపాజహులముగా నిది యుండుట యుక్తము. ఇది రసభావయుతము 

నగును. ఇది థ్విసంధికముగా నుండునని కొంద రందురు. ఉ_త్తమాధమ 

నాయకముగా నుండుట, భారత్యారభటీయు క్ర మగుట, ఒకచో సా_త్త్వితియు 

నుండుట యుక్తము. వాలివధము నృసింహవిజయము అనునవి | పేతణకములు, 

ఇందు నాంది యుండును. ఎప్పుడును సనూతధారుడు నాంద్మీపయోగ మొన 
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రించుట యుండును. పూర్ణముగా నేపథ్యపాఠములతో నాంది విధాన ముండ 

దగును. ఒకచో గర్భావమర్శసంధు ల.ండును. ఒకచో వృ త్తిచతుష్టయము 

నుండును. ఒకచో నేవథ్య వాక్యాఢ్యము నగును. నూత్రధార[పయోగ 

మీం చెప్పుడు నుండదు. ఇట్టిది (పేకణకము. (తిపురమర్షన మనునది పేషణకము. 

11, నాట్య రాసకము 

షోడశ ద్వాదశాష్టా వా యస్మిన్ నృత్యంతి నాయికాః 

పిండీబంధాదివిన్యా నై రాసకం తదుదావ్భాతం 

పిండనాత్తు భవేత్సిండీ గుంఫనాత్ శృంఖలా భవేత్. 9g 

భేదనా దృద్యకో జాతో లతా జాలోవనాపాతః 

ఏ నృత్తాత్మనా కార్యా నాట్యవంత;ః [కియావి ధా. 94 

సుకుమారోత్సశై రంగ -రాయికాభిర్విలకణాః 

నాట్యస్యావధ యో ప్యాత పండాద్యా దృళ్యజాతయః. 95 

నవఖేదా విధీయంశే వ్యానుకార్యానురాగిణః 

కామినీ భిర్భువో భరు 8 చేష్టితం యత నృత్య తే, 98 

నాట్యరాసక మొక నృత్యరూపకము. దీని స్వరూవలతణవి_స్తర మీ 

విధముగ నున్నది. దీనిలో నాయికలు పదునారుగురు కాని పం|డెండుగురు 

కాని యొనిమిదిమంది కాని న్నర్తన మొనరింతురు. _ పిండీబంధాదివిన్యాసములతో 
నర్తన మొనరింతురు. ఇట్టి దిది రాసకము, పిండీబంధాదు లనుటచే నిందు 

పిండి - శృంఖల - భేద్యకము - లత యనునపవి (గావ్యాములు, పిండనమున 

పిండి యగును. గుంఫనమున శృంఖల యగును. భేదమున భేద్యక మగును. 

జాలముగా పం క్రిగా వరుసగా కూర్చుపొందుట వలన లత యగును. రంగ 

సంచార మొనరించు నాయిక లొకచో గుమి కూడుట, పరస్సరసంబంధమున 

శృంఖలాకారమున నుండుట, ఒకరొకరు వేరువేరుగా విడిపోవుట, లతాకృతిగ 

దోచు జాలాత్మకముగ నుండుట యిందు [గాహ్యూము. ఈ యంశ మీదివరలో 

కొంతగా సూచిత మయినది. ఈ పిండీబంధాదివిన్యానములను నృత్తాత్మకముగా 

నిరూపింపవలెను. [కియావిధానమున నివి నాట్యశోభాసుందరము లగునట్లాచ 

రింపవలను. పిండాదికము అయిన దృశ్యజాతు లన్నియు నాట్యమున కవధి 
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రూపములు. సుకుమారము లుద్దశములు నరు న అంగవీన్యాసముల (పదర్శించి 

గాయికలు గాన మొనరించి విలక్షణత కల విశేషములతో నీ దృళ్యజాతులను 

నాట్య సుందరముగ "'జేయవలెను. అనుకొర్యాను రాగస మెతు డయిన భూ 

(పభువు చేష్టితమును కామినీమణు లనుకరించి న్నర్తన మొనరింప దగును. దీని 

వలన నవనవవిధానము లనుగతములు కాగలవు. రాగమున వసంత మాలోకించి 

నర్తకీమణులు భూపతిచరిత మనుకరించుచు నర్తన మొనరింతురు గావున నిది 

నాట్య రాసకమను వ్యవహారము కల దయినది. 

చర్చరీమితి తాం |పాహుర్వర్ణ తాలేన తత తు. 

[వవిశత్కామినీయుగ్మం నమచర్యాది శిషితం 

వామదతిణసంచాశై రంగ స్మ త్తత్పరిష్కూతమ్, 

తతన్తదేవ వర్హాంత ఆలీఢద్వయసంస్థితం 

చోలికాభి దుతం తాలం వాదకానాం [పదర్శ యేత్. 

పంచఘా తక సంజ్ఞార్థ ఛద_నస్మా (తృవ_ర్తలే 

నృ త్తేన విభజేళ్లండై ౩ చతుర్భి(స్త్రిభి రేవ వా. 

ఆన్యోన్యాంగిక సంచా రె రృ న్తళాలై ౩ మిథః కృశె 8 

పరిికమ్య చ నిషా మే_త్తతో౭న్యద్ద్వితయం విశేత్. 

ఏకకాలస్తు నిస్సంధిః |పవేళో నిగ్గమ_స్తరోః 

పుప్పాంజలి|పయోగం తు మా|తాతాలేన యోజయేత్. 

ఉభయోః పా[తయోః పశ్చాత్చా తాణి (పవిళంతి పొ 

బద్దా పణవతాలేన రథావర్షాదివర్శ కై ః. 

శుష్కగీత పయోగేణ తతో గాయంతి గాయకాః 

లతాభిర్భేద్య కై గులై ్ మః నానావృ_త్త|పదర్శ కై 8, 

పాత నెకత్ర సంయుక్తం పిండీబుధం తు కారయేత్ 

తతో మల్లాభఖిధం తాలం శుషమ్కవరగ్గ|పయోగతః., 

మురజాతశరవాద్యం తు హాన్యాద్దండద్విదండ కై 8 

ఏవం నృ_త్తక మేణాద్యో వ్యాపసారః సమాప్యతే. 
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అపసార (త్రయం చాన్య దేవ మేవ 'పకల్పయేత్ 

తాపి పూర్వవన్నృ త్తం కామశస్తు లయ[కమః 

కథ యె దాసకస్యాంతే శుభార్థం వచన క్రమమ్. 107 

నాట్య రాసకమును చర్చరి యనియు నందుకు. రాసకఖీదములు 

మూడు కలవు -- రాసకము-నాట్యరాసకము--చర్చరి యని. చర్చరీరూప మీ 

విధముగ నుండును. రాసకము నందలి [కమముననె వినివేశిత లయిన న్నర్తకీ 

మణులు వాద్యతాలాన్న్విత మయిన వాద్యమును వాదకులు వాదన మొనరించు 

నపుడు జంటలు జంటలుగా రంగము |పవేశింతురు. _గానవస్తూచిత _ పదో _త్తర 

మయిన ద్విపది గానము చేయుదురు. ఆ ద్విసది వసంతసమ యోత్సవమున శృంగార 

వర్ణనోపేతమై యుండును. ఆ గీళానుసారమున వారు న్నర్తన మొనరింతురు. 

ఇట్టున్న నిది చర్చరి యగును. ఇట్టి చర్చరిరూపధారణమున  నిచటి చర్చరి 

నిట్లు భావింపవ లెను. 

కామినీయుగ్భము వర్ణ కాలమున (ప వేశింవవలెను. వర్ణ తాల మనునది 

'దేశీతాలము. అది చతుర |శ-! త్య ళ_మి[ శప భేదమున (తివిధము ఆ కామినీ 

యుగ్మము సమచ ర్యాదివిధానములలో శిక్షితము కావలెను. వామదతీణసంచా 

రము కల యంగవిన్యాసములతో పరిష్కృతవిధానములతో నా కామినీయుగ్మ 

ముండదగును. ఆ కామిను లాలీఢ పత్యాలీఢస్థాన సంస్థానమున నుండి ౩త్త 

ద్వర్తాంతమున తాలమ ను చోలికాభి దుతముగా  వాదకులకు నిశ్రేశిపవలెను. 

అప్పుడు పంచఘాతమను దేవీతాలమ.నకు సంబంధిం చిన సంజ్ఞారకమగు ఛేదము 

[పవ ర్తించును. ఛేదమన గా నొక వాద్య పబంధము. వాద్యవిశారదులు వాద్య 

వాదనమును “విచ్చిద్య విచ్చిద్య'' ఆపి ఆపి వా స్తతలాఘాతములతో వేగముగ 

వాదన మొనరించుట విక్సటముగ వాద్య వాదన మొనరించుట ఛేదమగును. అట్ట 

యా ఛేదమును మూడు నాలుగు ఖండముల.గా నృత్తమున విభాగ మొనరింప 

వలెను. అప్పుడా కన్యలు అనో్యోన్యాంగిక సంచారములతో మిథఃకృతములు- 

పరస్పరాచరితము లయిన వా _స్తతాలములశో రంగపరికమ మొనరించి నిమ్మ- 

మింప వలెను. ఆ పిమ్మట నన్యద్వితీయము_ఇద్దరు కన్యలు [వ వేశింవవ లెను. 

వారి[పవేశము కాని నిగ్గమము కాని ఏకకాలముగా నుండుట యు, రంగమున 

వారలకు సంధి-కలయిక లేకుండుటయు నావళ్యకము. మా తాతాలయోగమున 

పుష్పాంజలి [పయోగింపవలెను,. ఆ యిద్దరిపాతల యనంతరము పా|త్రలు (పవ 
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శింతురు. వారిపవేశమున కొంత |గావ్యావిశేష మిట్లున్న క. ఆ పాతలు నానా 

వృ_త్త ప్రదర్శన మొనరించుచు లతా వేష నమ.లతో భేద్య3 విధానములతో గుల్మ- 

శృంఖ లారీతులతో నొకస్థలమున గూడుకొని పిండీబంధము నాచరింపవలను. ఆ 

సమయమున'నె పణవతాలయు కముగా రథా్యవర్లాదివర్గ క సంయు కృముగా 

గాయకులు ళుష్కుగీత పయోగమున గానమొనరింతురు. ఈ సమయముననే 

లతా భేద్యకాదిసంబంధమున పా తలు పిండిబంధ మాచరించుట యు కము. 

ఇచట పణవతాల-ర థ్యా-వర్డ -ళకుష్కుగీతములను సాంకేతిక పదము లున్నవి. 

వాని భావార్థ మిట్లుండును. “పణవంతి స్తువంతీతి పణాః” స్తోత మొనరించు 

వారు. వారి యనుసారమున నుండునది వణవము. పణవధ్వని పురాణములందు 

నున్నది. ఇది హర పీతికరము. పణవమున శబ్దము విని శంకరుడు స్వయముగ 

నర్తన మొనరించును. కావున గీతకాసారితాదులలో వణవము నాయోజిత 

మొనరింపవలను. పణవానుగత మయిన తాలము పణవతాలము, రథ్య యను 

నది దేశీతాల విశేషము. వర్ణము. వర్గ్ణశబ్దమున గాన మభిహిత మగును. 

వర్ణము గాన్మ క్రియ. ఇది స్థాయి-సంచారి- ఆరోహి--అవరోహి యని నాలుగు 

విధములు. శుష్కగీతము. శుష్కాతరములతో నొనరించు [ధువాగీతము. 

ఇట్లు వీని యనుసారమున పిండీబంధ మాచరించునది. 

అనంతరము కుమ్కవర్ణ్మ [వయోగానుసారమున మల్ల తాల మునుసరింప 

దగును. మళ్లి తాల మొక 'దేఠతాలము. ఇందు నాలుగు లఘువులు మూడు 

గురువు లుండును. మల్ల తాలానునరణమున నె మురజాతర వాద్యము ననుసరింప 

వలెను. అపుడు మురజ వాద్యమును దండచ్విదండక విధానానుసారమున 

నావాత మొనగ్పవలెను. దడ దండకములు వాద్యవిశేవములు. వీశావాదన 

పాణరూవము,  ఇట్టిరీతుల యనుసారమున నృత్తకమ మనుసరించి పాత్రలు 
మొదటి యపసారమును సమా_ప్త మొనరింపవలెను. అనంతర మపసార[తయము 

నిక్లు కల్పింపవలెను. ఈ యపసారము లందును పూర్వము వలె నృత్త|క్రమ 

మనుసరణి యము. లయ కమ మిం దిచ్చానుసారమున నుండవచ్చును. ఇట్లు 

రాసక మనుసరించి తదంతమున శుభార్థ మొక వచన క్రమమును నిరూపింప 

వలను. 

లజ్చ్వా దుగ్గమవోదధౌ నురగణె పీత్వా౭_మృతం య_నస్తదా 

పిండీశ్చంఖలికావి శేమవిహితో యుక్షో లతా భేద్య కై 1 
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చికాతోర్యవిచి తితై రయయుతో భఖేదద్వ్యయాలంక ఎత 

చారీఖండసుమండలై రనుగతః సోఒయం మతో రానకః. 109 

తీరసాగరమున సుర లమృతము పొంది [తావి రాసకము నను 

సరించిరి, ఈ రాసకము పిండీబంధములతో శృంఖలికావి శేషములతో లతా భేద్యక 

ములతో కూడి యున్నది. చి|తము లయిన యాతోద్యవిధానములతో విచిత్రిత 

మె యున్నది. లయ యుక్తముగా నున్నది. నాట్య రాసకము రాసకము ఆను 

'భేదద్య్వయమున నలంకృ్ళత మై యున్న ది. చారీఖండనుమండలములతో ననుగత 

ముగా నున్నది. ఇట్లుండు నీది రాసకము నాట్య ఛాసకము, 

i». రాసకము 

రాసకము నాట్య రాసకము రాసక మని శెండు భేదములు కలది 

కావున నిందు నాట్యరాసకము నిరూపిత మయినది. ఇంక రాసకము నిరూపితము 

కావలసి యున్నది, రాసక లక్షణ మిట్లున్నది. 
C౧ 

[పథమానురాగజనిత (పవాసళ్ళంగార సంశయం యశ్సా్యాత్ 

[పొవృడ్వసంతవర్గ నపరమన్య ద్వాపి సోత్మ_ంఠమ్. 110 

అంతే వీరరసాఢ్యం నిబద్ద మేతచ్చతుర్భిరపసాశై ః 

ముఖనిర్వహణస మేతం (పస్థానం భవతి చె కాంకమ్. 111 

ఆ&_ప్రికాల్పవర్ణ్లో మాతా ధువకో౭ఒథ భగ్న తాలశ్చ 

వర్దనికా చ ధ్వనికా య _త్తళ్స్యాదివా కావ్య మితి. 112 

యు కం అయౌాంత 5 రచ్చధ్వనికా సాన నిర్మితె ర్భనతి 
— టి... @ a 

కావ్యం విచి|తరాగం చిత్రమితి తదుచ్య'తే కవిఖిః, 118 

ఛన్నానురాగయుక్తా రుభి క్తి భిర్య్మత భూపెః 

అవర్ష్య తే మనస్సా తు మసృణా డోంబికా మతా. 114 

నృసింవాసూకరాదీనాం వర్ణనా కల్పే యత; 

నృ_త్తగిశేన భాణః స్యాదుద్దతాంగ [పవరర్తితః. 115 

గజాదీనాం గతిం తుల్య్యాం కృత్యా (పవసనం తథా 

అల్ఫావిద్ధం సుమస్ఫణం త| త్సస్థానం (పచతశే, 116 
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సఖ్యాః సమక్షం పత్యుర్యదుద్దతం నృ త్తముచ్యళే 

మస్ఫణం తు క్యచిద్దూ రృచరితం శిల్పక స్తు సా, 117 

బాల కీడానియు ద్దాని తథా సూకరసింవాజా 

ధ్వజాదినా కృతా [కీడా యత సా వాణికా సృృతా. 118 

ఆఢ్య| పాయం | పమణకం స్యా త్ప హౌలిక యా౭_న్వితం 

బుచువర్థ నసంయు క్తం రామా కీడం శు భామ్య శే, 119 

మండలేన తు యన్నృృత్సం త|దాసకమితి స్మృతం 

ఏకక న్తస్య నేతా స్యాద్గోపృస్త్రీణాం యథా హరిః, 120 

అ నేకన_ర్తకీయోజ్యం చితళతాలలయాన్వితం 

ఆచతుష్ష ష్టియుగలా | దాసకం ముస్ఫణోద్దతమ్. 121 
౧౫60౮ a 

'రాసకస్వరూవప మిచట నున్నది. నృత్య రాసకమున రాసకస్వరూప 

మున్నది. కాని యిచట రాసకన్వ రూపగతము లయిన విశేషములు ఇతరముల 

కన్న నీ రాసకమున గల విశిష్టత యిచట నిరూపిశ మగును. మండలాకారమున 

నృత్త మొనరించుటను రాసక మందురు. గోప స్త్రీల శొకళడే వారి నాయకు 

డయినట్లు రాసకమున నొక్కజే నాయకుడగును. రాసక మనేక న ర్లకీ యోజ్య 

మగును. చీత్రతాల లయాన్వితము నగును, మస్ఫణ ముద్దతముగా నుండు నీ 

రాసకము చతుష్షష్టియుగల పర్యంతము నర్తకీ గణమున [పయోజ్య మగును. 

ఇట్టి విశిష్టరూప మితరములందుండ దనుట ఇచట సూచిశ మగును. |పస్థానము- 

కావ్యము--దోంబిక-భాణము-శిల్పకము-భాణిక- పతకము అను నృత్యరూపక 

ముల స్వరూపపరిజ్ఞానముననె రాసకవిశిష్టత గోచరించును గాని యథాస్థితభావ 

సమీకణమున కె యిదియు ఖావనీయము. 

(పస్థానము నందు [పథమాను రాగజనిత మయిన (పవాసళ్ళంగార 

ముండును, అట్టి (పవాసళ్ళంగా రాాశయముగా నుండున భావము. ఇంకను 

(పావృడ్వనంతవర్ణన పరముగ నుండును. ఇతరవర్థ్యన మదేని యిందుండును. 

సర్వము సోత్మ_ంఠముగ నుండును. అంతిమున నిది వీరరసాఢ్యము నగును. 

నాలుగవసారములతో నిది నిబద్ద మగును. ముఖనిర్య వాణస మేత మగును, 

ఏకాంకమున నుండును. |వ్రస్థానరూప మిదివరలో కొంత నూచిత మయినది. 

ఈ|పఘట్టమున నె కొంత పస్థాన పరిచయ మున్నది. “గజ్రాందిన*ం గతిం తుల్యం" 
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థోకమున |పస్థాన మున్నది. గజ*దుల గమనము నమానముగ భావించి | పవసన 

మొనరించుట, అల్నావిద్దముగా మస్ఫణముగా కదలుట (పస్థానము. కావ్యమను 

నృత్య రూపకముభ" ఆడి. పిక లా అల్బవర్ష ము-మా | తా ధువకము-భగ్న జాలము- 

వర్టనిక-ధ్వనిక యను వాద్యానుగుణ తాలానుగుణ విశషము లుండగా కావ్య 

మయినది. ఇంకను కావ్యరూపకమున చితతాసంపాదకములగు నీ ఏశేవమములు 

కలవు. ఆచ్చధ్వనీకాస్థాన నిర్శిశము లయిన అయాంతరములతో కూడినదై విచిత 

రాగము కలదగునేని చీత్రకావ్యరూపకళ మగునని కవు అనగలరు. ఛన్నమగు 

ననురాగము కల వచేములతో భూపతి మనము ఆవర్డిత మగు నేని మసృణ మగు 

నది డోంవిక యగును. ఇకభాణ మనునది మానవుల సింహసూకరాదుల వర్ష 

మున నుండును. నర్తకీ నృత్తగీతముల గూడినదై యుద్దతాంగవిన్యాసముల 

(పవర్తితమె యుండును. పస్థానమ్హు గజాకిగతి ననుసరించి |ప్రవసన మొనరించు 

టగా సూచిత మరు'నది, శిల్బకము నాయిక సణీసమక్షమున తనపతియుక్క 

యుద్దత చరితము నిరూపించుచు మసృణముగా నొకచో ధూ ర్తచరితము (పతి 

పాదించుటతో గూడి యుండును. భాణిక జా క్రీడలలోని నియుద్దములు, 

నూకరసింవాజ మయిన క్రీడ ధ్య జాదిధారణమున నుండగా రూపశోభ కలదగును. 

(చెతణక మాఢ్య[ప్రాయము (వ హేలికాన్వితము బుతువర్హ్సన సంయు క్తము 

నగును. ఇవి యన్నియి నిట్టుండగా రాసకము ఈ (పఘట్టారంభమున నిరూ 

పించిన విధముగా నుండును. ఇచట రాసకరూపక నిరూపణమున కయిన యీ 

(పఘట్టమున నిశరనృత్యారూపకముల నిట్లు నిరూపించుట సుళ్లి షముగ లేదు. 

రాసకార్థము విశదముగా (గహించుబకు నా నృ _త్తరత్నావలి భాగభావము 

గు_ర్రించుట సముచితము. 

18, ఉల్లోప్యకము 
కలీ 

ఉల్లోప్యకం స్యా దేకాంక మవమర్శవినాకృతం 

నిప్పవృ త్తివిధానం చ శిల్పకాంగవిభూషితమ్. 122 

హాస్య శృంగారకారుణ్యయు_క్త ముజ్వల వేషనత్ 

బవుపు స్తం చతురో జ్ఞ్వలనాయకనాయిక మ్, 128 

యథా దేసీమవోదేవం యథా చోదా త్తకుంజరం 

యస్మిన్ను ల్లోప్యకం నామ (త్యంకం గీతం [ప్రవర్తతే 

తల్ల మణం చ గాంధర్యనిర్భ యే స్పష్ట మీరితమ్. | 124 

B (80) 
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ఉల్లోప్యకనృత్యరూపకము నం దొక యంకముండును. అవమర్శ 

సంధి యుండదు. ని ప్పవృ శ్తివిధానం_| పత్యేః ము గా వృ త్తివిధాన మేదియు 

నిందుండదు. శిల్పకరూపకమున నిర్తిష్టము లయిన యంగములచే నిది విభూషిత 

మగును, వోస్యశృ్ళంగారములతో కారుణ్యముతో నిది కూడి యుండును. 

కారుణ్యా మనుట కరుణరసరీతి దయాస్వభావము నగును. ఉల్లోవ్యక ముజ్జ్వల 

వెషములతో నుండుట యుక్తము, నానావిధము లగు పున్తరీతులు ఆవోర్య 

విధానము లిందుండును. ఇందు నాయికా నాయకులు చతురులు నుజ్జ్వల వేష 

ధారులు నగుదురు. ఇందు మూడంగములతో నున్న గీతమును (పవర్తించును. 

లేవీ మహారేవము ఉదా త్తకుంజరము అనునవి ఉల్లోవ్యక రూపకములు గీత 
మంగ తయముతో నుండుట తల్టితణము గాంధర్వనిర్ల్షయ |గంథమున స్పష్ట 
ముగా నిరూపిత మయినది. 

షీ, వాల్లీసకము 

అథ వాల్రీసకం సప్త నవాష్ట దళ నాయికం 

సానుదాతో క్రి చైకాంకం శె శికీవృ త్రిభూషితం 

ఏకాంకం వా భ వేద్వ్యంకం విమర్శముఖసంధిమత్ . 125 

సగేయలాస్యం యతిమళ్లండళాలలయాన్వితం 
వకవిశామసహితం యథా స్యాత్కేలి3 వతమ్. 126 

లలితా దతీణాః ఖా్యాతాః నాయకాః పంచమహా అపి 

విప చత వణిక్పు తాస్సచివాయ _త్తసిద్దయః 

ద్వ్యం కే ముఖావమర్శొ _్హః పఏకాంే గర్భనిర్ణమః, 127 

వాల్రీసమె వాల్రీనకము. ఇది స్ప - అష్ట - నవ దశ _ నాయికలతో 
నుండును. ఉదా త్తవచనము లిందుండవు. ఒక యంకమె యుండును. రెుడంకము 

లేని యుండును. ముఖసంధి విమర్శపంధి యుండును. గెయలానస్య 

ముండును. యతి యుండును. యతి -- ఒక విధమగు వాద్యరీతి. వాల్రీసకము 

ఖండకాలముతో లయవిధానముతో నుండును. విశామ మొక్కటియె యిం 
దుండును. శేలిర వత మనునది వాల్లీ సము. ధీరలలితులు దజిణులు _వఖ్యా 

తులు నగు నాయకు అయిదారుగురుందురు. _వావ్మణ_క క్రియ -వె శ్యపు తులు 

నచివాయ_త్తసిద్దులె యిందు గోశచరింకురు. ఇందు రె డంకము లుండునేని ముఖ 
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సంధి విమర్శసంధి యుండదగును. ఒక యుకమె యుండునేని “గర్భ నిర్ణమః' "- 

దిని భావ మాలోచనీయమ.. 

15. దుర్శుల్లి క 

అథ దుర్శల్సి కా నామ [పొఢనాగరనాయికొ 

చతురంకా చతుస్స ంధిర్గ ర్భసంధివినాకృ ళా 

విటో విలసతి సై వరం (వపథమాంశే౭ (త తినాడికాః 128 

విదూపకో ద్వితీయే౬౦కే ఏలసక్సంచనాడిక'ః 

పీఠమరో వివారతి తృతీయే స్పప్తనాడికాః 

విటాది తితయ కీలా చతు రై దశనాడికాః. 120 

చె”ర్యరతిం [పతి భేదం యూనోరనుఆ "గవర్ణ నం కాపి 

యత [గామ్యుకథాభిః కురుత కిల మాతికా రవాసి, 180 

మం తయతి చ తద్విషయం న్యగ్గాతి త్వన యాచతే చ వసు 

లబ్ఞ్వాపి లబ్టుమెచ్చతి యా సా దుర్శర్లికా నామ్నా. 181 

దుర్శ్మల్లి క యను నృ_త్తరూపకమున నాయిక (వాఢ నాగర యగును. 

త్రందు నాలుగంకములు, గర్భసం ధిరహితముగా నాలుగు సంధు లుండును. (పథ 

మాంకములో విటుడు సై ప్రళవిహార మొనరించును. ఈ యంకము నాడికాతయ 

పరిమితము. రెండవ యంకమున విదూనకుని విలాస ముండును. ఇది పంచ 

నాడికాపరితము. పీఠమర్దుడు తృతీయాంకమున వివారించును. ఇది స ప్పనాడికా 

పరిమితము. చతున్ధాంకమున విటాది |తితయ |కీడ యుండును. ఇది దళ 

నాడికాపరిమితము. దూతిక యిందు చేరి రహస్యముగా [గామ గ్రకథలతో చార్య 

రతిని ఇప్పును. నాయికానాయకుల (పతి భదనమును యువతి యువకుల 

యనురాగవర్ల నమును నిరూపించును. ఆ విషయముల వి స్తరము మం[తణము 

చేయును. అధమజాతి వనిత యయినందున (దవ్య మిమ్మని యడుగును. అట్టి 

వార్తలు చెప్పినందులకై [దవ్యము కొంతుంచును, ధశము ఇ కొనియు మజిల 

ధనలాభమున ౩ యిష్టపడును. ఇట్ట కథావస్తునిబంధన ముండగా నిది దుర్శ లిక 

యగును, ఈ దుఠ్మల్లిక నె కొందరు మత్త ల్రిక యందురు, తల్ల తణము, 

ఏనాం దుర్మల్లి కామనే |పావహుర్భ్మ_త్తల్లి కామితి 

యస్య్యాముద్భావ్యః స్యాత్పురోహితామాత్యళాపసాదీనాం 

పారశ్తానిర్వావాః సాొ౭పి చమతరత్తల్లికా భవతి, 182 



686 ఫోవ ప శాళనము 

తు|దకథా మత్త ల్లికా యేవా మవేరాష్ట్రగభావయా భవతి 

గోరోచనే చ కార్యా౭.నంగవతీ భావరసవి ద్వా. 188 

ఈదుర్శల్లికను కొందరు మ త్రల్లిక యందురు. దీనిలో పురోహిళా 

మాత్యళాపసాదుల (పారజ్ఞాని ర్వావాము- (ారంభిం చిన కార్యము నిర్వహింపక 

పోవుట సముద్భావితము కావలెను. ఇచి మ_త్తల్లిక. ఇందు ము దకథ యుండును. 

మవోరాష్ట్ర్రభాషా రీతితో నుండును. “గోరోచచనే చ కార్యా౭ నంగవతీ భావ 

రసవిద్ధా"” భావములతో రసములతో నిడి కూడుకొని యుండ దగును. ఈ పాద 

మున వివతితారము స్పష్టమగుట శేదు. 
(ఎ లం 

16. మలిక. 
గా 

మల్లికా భోగళ్ళంగార కై శికీ వృ త్రిమంథళా 

పకద్వ్యంక [కమాళ్ళిష్ట విదూవక విట |క్రియా. 184 

గా థాద్విపథకో పేళా రథా్థవాసక శాలయుక్ 

ఆనాలవక్యుక థా పూర్వం పళశ్చాదఈ త్య వసుకా 

గర్భావమర్శ హీనా చ సంధి|తయసమన్వి తా. 185 

మణికుల్యాయాం జలమివ న ఆత్యుతే యత పూర్వతో వస్తు 
పశ్చా[త్పకాళశ తె యా సా మణికుల్యా౭_పి మ ల్రికా శ్రేయా. 186 

మల్లికా రూపకము భో గళ్ళంగారముతో కె ికీవృ త్రితో గూడుకొని 

నదై మంథరముగా నుండును, [పథ మాంకమున విదూషక|కియ లుండును. 

ద్వి తీయాంకమున విట|కియ లుండును. |పథమద్వి త్రీయాంకములందు విదూషక 

విట (క్రియలు (కమాళ్లిప్టముళలై యుండుట యిట్టిది. గాథలతో ద్విపథక ములతో 

నుండుట, ర థ్యా--వాసకములను తాలవిధానముల నుండుట మల్తీకా లతణము. 

ఇందలి కథ మొదట అక్యుము కాదు. అనంశరము కాగుగా నిందలీ వస్తువు 

గోచరించును. గర్భావమర్శసంధు లుండవు. మిగిలిన సంధి తయముళతో నిది 

సంగత మగును. మణిమయ మగు కుల్యలో కాలువలో జలము గోచరింపదు. 

అక్షు యిఠదలి వస్తువు మొదట భాసింవదు. అనంతరము [పకాశించును. ఇట్లిదె 

మణికుల్య యయినను మల్లిక. 

17. కల్పవల్లి 

కల్సవల్లీ భ వేద్దాస్యశృంగారర సభావయుక్ 

ఉదా త్తనాయకో వేళా పీఠమర్గోపనాయకా, 187 
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అస్యాం వాసక సజ్ళ్టూ స్యాన్నాయికా౬ థాఖిసారికా 

ద్విపవిఖండ గయాథ్యా ర థ్యావాసకళాలయుక్ , 188 

లయ[తయయుతా లాస్యదళ కేన సమన్వితా 

ఈద్భశీ కల్పవల్లీ స్యాద్యథా మాణిక్యవల్లి కాం 189 

ముఖసంధి |పతిముఖ సంధి నిర్వవాణా ర్యుతా 

ఉదా_త్తవర్గ నోత్కరా లలితోదా తనాయకా, 140 
న మ లం | 

కల్పవల్సీ నృ_త్తరూపక మీ విధముగా నుండును. ఇదివోస్యరసముతో 

శృంగారరసముతో తదుచితభావములతో నుండును. ఉదా త్తనాయకో వేత 

మగును. ఇందు పీఠమర్దు డుపనాయకుడుగా నుండును. ఇందు వాసకసజ్జిక 

నాయిక కాదగును, అభిసారిక యొని నాయిక కాదగును. ద్విపదీఖండ "గేయము 

లతో నిది పూర్రముగా నుండును. రథా్యా-వాసకములను తాలములతో నుండును. 

లయ తయ యుతము. లాస్యాంగదశకసము పేతము. ఇట్టిది కల్పవల్లి . మాణిక్య 

వల్లిక యనునది కల్పవల్లి. ముఖసంధి |పతిముఖసంధి నిర్వవాణసంధులతో నిది 

యుండును. ఉదా_త్తనాయకోత్కర్ష కలదై లలితోదా_త్తనాయకమై కల్పవల్లి 

యుండును, 

15. పారిజాతకము 

పెరిజాతల్నతె కాంకముఖనీర్వహాణా న్వితా 

వర్ణమా|తా ఖండతాలవతీ గాథానమన్వితా. 141 

వీరశ్ళంగారభూ యిష్టూ దెవత తాదినాయకా 

కలవోంతరి తావస్థా నాయికోడా త్తనాయకా, 142 

అథవా భోగినీ స్వీయా గణికా నాయికాన్వితా 

తాః స్యురమై చత సః స్యుర్దండ రాసక న_ర్హనాః (2) 148 

సాపసార[తయా చి(తకథా గేయసమన్వితా 

క్వచిద్విదూషక | కీడా పరిహాసమనోవారా, 144 

పారిజాతలతా సేయం యథా గంగాతరంగికా 

పారిజాతకమిత్యేవ కై శ్చిదేపా౭భిధియతే. 145 
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ఇది పారిజాతలత, ఇది పారిజాతకము. ఇందొకటియ యంఠ౭కము, 

ముఖసంధి యుండును, వర్ణ తాలము మా[తాతాలము ఖండతాల ముండును. గాథా 

సమన్విత మగును. ఏీరిళ్ళంగార భూయిస్టము చేవతు[త్రాదినాయకము. ఇందలి 

నాయిక కలహోంతరికావస్థతో  నుండుటయు నాయకు డుదాత్తుడుగా నుండు 

టయు గలదు. అథవా; భోగిని-స్వీయ_గణిక నాయికగా నుండుటయు సంభా 
వ్యము. దండరాసకవిధానమున నర్తించు పాత లెనిమిదిమంది కాని నలుగురు 

కాని యుందురు. ఇం డపసార[త_ు ముండును. ఇది చి తకథలతో "గేయము 

లతో సమన్విత మగును. ఇందొకొక్క_చో విదూషకుని | కీడలుండును. పరిహాసము 

లుండును. అందుచే నది మనోహరము నగును. ఇట్టిది పారిజాతలత. గంగాతరంగిక 

యనునది యిట్టిది. ఈ లత నే పారిజాతక మనియు నందురు. 

ఇట్లు దైశానుసారమున నృ _త్తరూపకముల స్వరూపము నిరూపిత మయి 
నది. వీనిలో _పథమనిర్దిష్టము అయిన నాటిక తోటక మనువాని నీ [పసంగమున 

నిరూపించుట యావళ్యకము. కాని యవి నాటకమునకు |పకరణమున కంళ 

రూపము లగుట వలన నాటిక తోటకము సట్టక మనువాని లక్షణ మానుషంగిక 

ముగా నిదర్శిత మయినదని యిదివరలో నిదర్శిత మయినది. ఇచట సట్టకము 

నిరూపించుట యావళ్యక మని శారదాతనయు డీ విధమున నిరూపించుచున్నాడు. 

నట్లకము 

సట్టకం నాటికా ఫదో నృత్య భేదాత్శకం థ చేత్ 

కె శికీభారత్తీయు క్షం పీన రౌ చరసాదికమ్. 148 

సర్వనంధివి హీనం చ నాటికా[పతిరూపకం 

శూరసేన మవో రాష్ట్ర) వాచ్యభాషోదికల్పితమ్ 147 

అంకస్థానీయవిచే ఇద చతుర్యవనికాంతరం 

భాదన స్టలన (భాంతి నివ్నా వా దేరసంభవాత్. 148 

న వదే త్చొకృకేం భాషూం రా జేతి కఠిదచిజగుః 
జ 

మాగధ్యా శౌరసన్యా వా వదే[దా బేతి శిచన. 149 

నాటికా[పతిరూపం యద్వి శపో రూపకస్య తత్ 

సట్టకం "లేన తస్యాహుః భామాం తాం [(పాక్ళతీం పరే. 150 

రాజ శేఖరక్టుప్తం తద్యథా కర్పూరమంజరీ 
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సట్టకము నాటికాఖేదము. అయినను నృత్య భేదాత్మకము. కెశికీ 

భారశ్రీయు క్రముగా నుండును. రదకసాదిహీనముగ నుండును. ఏ సంధియు 

నిందుండదు. ఆయినను నాటికాపతిరూపకముగా నుండును. శూరసేన దేశమున 

మవో రాష్ట్ర) దేశమున వ్యవహృత మగు భాషావిధానమున నిది కల్పిత మగును. 

అంకస్థానీయము లయిన విచ్చేదము లింటుండును. చతుర్యవనికాంతరములతో నిది 

యుండును. ఛాదనము స్టలనము (భాంతి నిప్నావము మొదలగు నవి యిందుం 

డవు కావున “చతుర్యవనికాంతరం”, రాజిందు (పాక్ళతభాషను పబక రాదని 

కొందరనిరి. మాగధి భావలో గాని శారసేని భావలో గాని పలుకదగునని 

కొందరనిరి. ఈ సట్టకము నాటికాాపతిరూపము కావున రూపకవిశేషము. ఇందలి 

భాష పాకృతముగా నుంజదగునని కొందరనిరి. రాజ శేఖరరచిత మయిన 

కర్న్చూరమంజరి సట్టక మనిరి. 

పూర్వనిరూపిత మయిన రాసకమునకు మతాంతరమున నిట్లు లవణ 

మున్నది, 

రానకము_మతాంతరము 

|వకారాంతరతో లత్ము రానకన్య పరే జగుః. 161 

అథ రాసకమేకాంకం నూ తధా రణ వర్ణితం 

సుళ్లి షప్తనాందీయు క్షం చ పంచపా [తం (తీసంధికమ్. 152 

పూర్ణం భాపావిభాపాభిః కై శికీభారతీయుతం 
వీథ్యంగమండితం ముఖ్యనాయకం ఖ్యాతనాయికమ్. 15కి 

గర్భావమర్శశూన్యం చ కలాపోద్దేశభూ పి తం 

ఉదా త్రభావవిన్యాసభూషిత సో త్తరో త్తరమ్. 154 

ఏవం లతణ ముద్దిష్టం రాసకస్యా|త ఒకె_శ్చన 

కొందరు రాసకలతణమును (పకారాంతరమున నిరూపించిరి. రాసక 

మేకాంకము. సూ తధారవర్షితము. నాందీసంబంధము సుళ్ళిష్టముగ నుండును. 

అయిదుగురు పా(తలుందురు. మూడు సంధులుండును. భాషావిభాషారీతులతో 

నిది నిండగా నుండును. కై శికీభారతీయు క్రముగా నుండును. వీథ్యంగములతో 

శోఖితమె యుండును. ముఖ్య నాయకముగా నుండును. ఖా్యాతనాయికముగా 

నుండును. గర్వ్భావమర్శన ధు లుండవు, “కలాపోద్రేశభూపితం” కలాపోషణ 

మొనరించు |పభువునుద్దేకములతో నిది భూషితమై యుండును. ఉ త్తరో_తృరముగా 
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సముదా _త్తభావ విన్యాసములతో భూపితమై యుండును. ఇది యన్యులు నిరూ 

పించిన రాసక లక్షణము. అన్యలతణ మయిన నాదగపా తమని భావము, 

ఇతి నానామశేనోకా నృత్య భేదాః [వదర్శిళాః. 155 

వె_కల్చికం లత శేషాం న కషచిచ్చ నిపిధ్య'కె 

ఆనేకు లనేకవిధముల జెప్పిన నృత్య భేదముల సంకలనమున నేకరీతి 

నిశ్చిత మొనర్చికొని వీనిని నిరూపించితిని. ఇందు నిరూపించిన లక్షణము కన్న 

నితరులు నిరూపించిన లక్షణము వేరుగా నుండవచ్చును. ఇట్లు వైకల్చిక ముగా 

నున్న లక్షణమును వారి నిశ్చయమును నే నెనటను నిషేధింప దలచలేదు. 

అన్యాన్యమతము లన్న 'పేఠిట యవి యవి యిచట నాదరముననె నిరూపితము 

లయినపి (పయోగాస కులు తమ (పయోగమునకు దగిన విధమున లతణము 

(గహించి రచించి (పయోగింప వచ్చును. ఇట్లని యను క్తముల [పయోగమున 

నిరూపింపరాదు. అను_క్తము అయిన ననుగతము లగునేని [పయో గసంగతములు 

కావచ్చును. కాని దురుక్తగథన ముచితము కాదు. అట్టివియు నుండుటచే 

నిదియన వలసి వచ్చినది. 

నామవరిగణనమునను కోందరు కొందరు వేరు వేరు నామములను 

నిరూపించిరి. నామభీదమున్నను లక్షణ భేద ముండదని నూచితమె యయినది. 

కొంద రుపరూపకనుల నామముల నీ విధముగ సంశేతించిరి. 

నాటిక-తోటక _ గోప్పి-సట్టక_నాట్యరాసక_[పస్థాన _ ఉల్లాస్య-_కావ్య- 
అ అలు ఓ (9 ౧౧ 

(పేంఖణ--రాసక-సంలాపక- శ్రీగదిత-శిల్పక-విలాసిక-దుర్మల్లి క -| పకరణి- 

వార్రీశ_భాణిక-18 _ పదునెనిమిది. వీని లకణపతిపాదనమున భేద 

మున్నది. కొందరిపరంపరలో పనుగతముగా వచ్చిన వీనికి సాహిత్యదర్పణమున 

విశ్వనాథకవిరాజు లక్షణములను వేరుగా జెప్పెను. ఇని నామనిచ్చేశములో 

లత్ముని'ర్రేశములలో భావ భేదము లుండును. వానిని నిేధింపనక్కర లేదని శారదా 

తనయు డనుట సర్వాంగీకార పఠ మని భావింపరాదు. దురుక నిషేధపరము. 

భాషానియమము 

యథా నియమితా భాషోః సంస్మ్క్భతాద్యాః పురాతనై 8. 156 

నాయికాదిషు పా కెషు నియమో౬త |పదర్శ [లే 

పాఠ్యం తు సంస్కృతం న్టాణామనిచానా క్భతాత్ళ రాము. 157 
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లింగినీనాం మహా దేవ్యా మం తిజా వేశ్యయోః క్వచిత్ 

(స్ర్రీణాం తు [పొక్ళతం [పాయః శార సేన్యధ మేషు చ. #58 

పిశాచాత్యంతనీచా దౌ వ శాచం మాగధం తథా 

యర్దేశ్యం నీచపా[తం స్యా _త్తద్దేశ్యం తస్య ఛాపిశమ్. 159 

కార్యతళ్ళో త్తమాదీనాం కారో భాషావ్యతి కనుః 

పరి వాణ్ముండశా క్యేషు చేశిషు తతియేమ చ. 160 

విశిష్టాః పరలింగస్టాః సంస్కృతం తేషు యోజయేత్ 

ఐశ్వ ర్యెణ (నమత్తస్య దారి ద్యోపప్తుతవ్య చ. 16! 

ఉ_త్తమస్యాపి పఠతః |పాక్ళతం సం|పయోజయేత్ 

అతిరి శేషు తత్కార్యం పాఠ్యం పునరు క్తిసంయు క్తమ్, 162 

రాజవి[పవిటామాత్యసుభటాధీత యో షితాం 

నటన_రృకధూరానాం సంస్కృతం పాఠ్యము “గతే. 168 

దేవదానవగంధర్వ సిద్దనా గేశరతుసాం 

కంచుకీయ (పతీవోరలిం గినీవణిజామపి. 164 

విద్యాధరీవర్ష వరమవోదేపవీవిలాసినాం 

యోగినాం యోగినీనాం చ సంస్కృతం సం్రపయోజ యేత్. 165 

ఛద్మలింగ పవి ష్లానాం నిర్గ ంధానాం జటావతాం 

శాకరచకచరాణాం చ సంస్కృతం చ [పయోజయేతి. 168 

యో వేషవిద్యాసమయలింగనిష్టాత ధీర్భ వేత్ 

స చక్రచర ఇత్యు కః పాయో వె తండికో౭౬పి చ. 187 

అధమానాం కువిద్యానామ జ్ఞానామల్ప చేతసాం 

తల్వీడావిక లాంగానాం సంస్కృతం న (పయోజయేత్. 160 

నాటకపా[త లుపయోగింప దగిన భాషావిషయమున గల వి శేషముల 

నిచట (గహింపదగును. నాయకాదిపా తలలో సంస్కృృతాదిభాషల వ్యవవోర 

మును పురాతనులు నియమిత మొనరించి. పాషతలలో నుండదగు నా భాషా 

నియమ మిచట [పదర్శిత మగును, అనీచులు కృతాత్భులు నయిన నూనవులకు 

B (81) 
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సంస్కృపాఠ్యము నియతము. లింగిని మహో దేవి మం(తికన్య వేశ్యలకు సవో 

యానుసారమున నెచట నేని సంస్కృతపాఠ్యము కూర్చునది. సామాన్యముగా 

(స్రీలకు ప్రాకృతపాఠ్యమె యుక్తము. ఆధముల విషయమున శారసేనీ భాషా 

వ్యవహారము యుక్తము. పిశాచముల వలె నీచులుగా నుండువారలకు వె ళాచ 

(పాకృతము మాగఢధీ|పాక్ళతము కూర్చదగును. ఏ దేశమున నే నీచపాత 
యుండునో యా నీచపా[త కా దేశభాషాభాపిత మావశళ్యకము. ఉ త్తమాదుల 

కును కా ర్యానుసాళనున థాషావ్యతి కమ మొనఠింపదగును. పరి వాజక ముండి 

శాక్యులలో చేటులలో క్యతియులలో భాషావ్యతి[కమము కూర్చ దగును. విశిష్టు 

లయిన పరలింగస్టులు కొందరుందురు. వారలలో సంస్కృత యోజనము 

యుక్తము. ఉత్తము డయిన నై శ్వర్య పమత్తు డయినచో దారి ద్యమున నుప 

సుతు డయినచో పాక్ళత్వపయోగ ముచితమె యగును. ఇతర (పకృతులలో 

పాఠ్యము పునరు క్రియు క్రముగా గూర్చుజనును. 

రాజ-వి|ప-విట-అమాత్య-సుభటవ్య కులకును విద్యాధ్యయన మున 

రించిన వనితలకును నటన _ర్తకధూరు లకును సంస్కృతపాఠ్యము నియతము. 

దేవ-దానవ-గంధర్వ-సిద్ద-నాగ-రతోవర్గముల వారలకు, కాంచుకీయ-|పతీవార_ 

లింగినీ_వణిగ్వర్గముల వారలకు, విద్యాధరీ వ ర్షవర-మవోదేవీ-విలాసినీ వ్యక్తులకు, 

యోగినీయోగులకు సంస్కృత [ప్రయోగము యుక్తము. కపటముగా సన్యాస 

ధర్మ [పవిష్ట్రు లయిన వారలకు, నిర గంధు లనదగు దిగంబరులకు, జటాధారులకు, 

శాక్య వతులకు, చ కుచరులకు సంస్కృతము (పయోగింపరాదు. చ[కచరు 

డనగా వేష-విద్యా-సమయ-లింగధారణవిధానము అందు నిష్లాతబుద్దియగువాడు. 

చ| క్ర చరులకు సామాన్యముగా సంస్కృతము తగదు, కా ర్యావసరమున గూర్చు 

వచ్చును. ఇట్టవాడు చ[కచరుడు, వితండవాద మునరించు వె తండికు డయినను 

చ[కచరు డగును. ఆధములకు అల్పచేతసులకు కుత్సిత విద్యులకు అజ్ఞానులకు ఆల 

చేతనులకు తుల్సీడావ్యధి తులకు వికలాంగులకు సంన్కృృతపాఠ్యము [పయోగింప 

దగదు. 

భాషా యా నాయకాదినాం త _తన్నాటో్యపయోగినీ 

పరస్పరం చ వర్గ్యాణాం ఆవ్వోనాన్టాఒభిధియలే. 169 

నేతుర్యా మహిషీ యుక్తా రూపసంపద్గుణాదిభిః 

తద్భ ఎ్రశగ్టవనిశావరః వ_కృవ్యా భట్టినీతి సా. 170 
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యద్భచ్చాధిగమే (పాయః దుర్లభ నై్య్యైవ వస్తున; 

నాయికా వృ_త్తిసంతోపాన్నిత్యమంమవా ఇత్యలమ్. 171 

యేన కేనాపి మాన్యేన (పార్గ్యమానన్య వస్తునః 

అంగీకా శేషు వక్తవ్యం బాఢమీత్యేవ నాయకై £. 172 

బహుధా చీంత్యమానస్య దుర్వి జ్లేయస్య వస్తునః 

నవాసా జానసంప త్తా 'ఆి ఇ త్యా ర్యర్నిగద్యతే. 178 

కాం తెతి నాయకో [బూశే ద&ిణః పూర్వవల్ల భాం 
శఠః స్వస్యానభి సతాం [పియేతి వదతి (స్త్రీయమ్. 174 

సావజ మంగీకరణే తదె ౩ ఆమేతి కథ్యతే 
ళో రా 

జా తేతి పుతవాత్సృల్యాన్నా తా పుతో౭భిధీయశే. 176 

హు మిత్యవజ్ఞావి ద్వేషకామచా రాదిభాషణే 

హుం ఇ ల్యే వాభిధాతవ్యం స్వర్వైరిం దియగోపనే. 176 

భ_ర్భృమాతా౬౦గనాఖి ర్వా చేటీధిగ్గణికా౭థవా 

వార్తాసు సర్వదా కామం అజ్జు కే త్యభిధియతే. 177 

అభీష్ట వస్తుసంసిద్దివిధావ న్యేన చోదితః 

(పథమః కల్ప ఇత్యేవ (పవదత్యా_ప్తనాయకః. 178 

ఆయుష్మన్నీ తి వ_క్తవోో రథీ సారథినా సదా 

సమీపావస్థిత ష్వెవమనే కేష్వాూ ప్తబంధుషు. 179 

నాటక [పయో గమునందు పరస్సరవ్యవవారోవయోగి పారిభాషిక 

శబ్దము లెచట నిరూపితములు కానున్నవి. నుపసిద్దము లగు రూపళకములలో 

నంతట నిట్టి పారిభాషికములు గోచరించుచునే యున్నవి. భట్టిని_.అంమహే-- 

జాఢం_ఆ(-కాంశా-| పియా_ఆమ-జాత -హుం-అజ్జుక-| పథమకల్పః--ఆయుమ్మన్ 

పదములను రూపకము లం దుపయోగించుట లోని భావవిశేషముల యనునంధా 

నమునకు ఈ (వఘట్టార ముపకారి యగును. ఇచట నిరూపితార్థముల కన్న నిత 

రార్థము లందు నివి (పయు_క్షము లగుట గోచరించును. అప్పుడు వీని నుపలత్షణ 

(పాయముగ భావించునది. రూపకపా[తలయిన నాయకాదులకు త_త్తన్నాట్య 

మున నుపయోగించు భాష యుండును. ఆయా వర్గము లందున్న వారు పర 
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స్పర మాహ్వాన మొనరించుటకుగా నీ భాషావ్యవవోర మావళ్యకము, 

అది యిచట నిరూపిత మగును, 

రూపసంపద్గుణాదులతో కూడుకొనిన పట్టమహిషి యగు నాయకుని 

భార్యను భృత్యవనితావర్గ్షముల వారు “భట్టిని” అని వ్యవహరింపవలెను. అట్లా 

మహిషిని పిలువ వలెను. దు ర్లభవస్తువు యదృచ్భాసం[పా_ప్ర మయినచో (కియా 

సంతోషమున నాయిక “అమ్మహే” అనుట యుక్తము. ఎవలేని యేదెని 

వస్తుపు |పార్టింషగా నాయకు లంగీకరించు నప్పుడు “కాఢం” అన దగును. 

దుర్వి క్లేయము బహుధా చింత్యమాన మగు వస్తువు జ్ఞానసంప త్తి సవాసా 

కలుగునేని “ఆలీ యని యార్యు లందురు. దత&ణనాయకుడు పూర్వ 

వల్లభ యగు నామెను “కాంతి యనును. శరుడు తన కష్టము కాని యా 

మెను “|పియి యనును. అవజ్ఞాసహితముగ నంగీకరించు నప్పుడు 'ఆమ' 

అందురు. తల్లి పుతవాత్సల్యమున పుత్రుని “జాత” యనును. అవజ్ఞ _వి ద్వేషము 

- స్వేచ్చ సూచించుటలో పలుకునప్పు డ. “హుం” అందురు. అందరు నింథటియ 

గోపన సమయమున “హుం” అనవలెను. రాజమాతను అంగనలు చేటి 

గణిక పలుకు నప్పుడు సర్వవా_ర్తలలో “ అజ్ఞుక'” యన వలెను. ఆ_స్టనాయకు 

డభీష్షవస్తుసిద్దివిధానమున నన్యులు చోదన మొనరింపగా “(ప్రథమః కల్పఃః అన 

వలెను. రథిని సారథి “'ఆయుష్మన్ * అన వలెను. ఈ నూచించిన భాపావిధాన 

ములు ఆ_ప్తబంధువులు సమీపమున నుండగా ననదగిన వని గు ర్తించునది. 

మనసా యన్నరో వక్తి స్వగతం తన్నిగద్యతే 

మనస్యవస్థితం కార్యం పురతః పార్ళ్వవ_ర్తినామ్. 160 

నిశ్శ్ళంకముచ్యకే యత్తు త|త్రకాశం విదుర్చుధాః 

(తిపతాకం కరం కృత్వా యదన్యస్య మనోగతమ్. 181 

అ| పకాళం నరో వక్తి తజ్జనాంతికము చ్య'తే 

అ|పత్య కేణ పా శేణ సవా రంగస్టితో నరః 182 

యద్వ క్ష్యభిముఖికృత్య తదాకాశ ఉదాహృృతం 

స్వగతాదినాట కభావల స్వరూప మిచట నున్నది. రంగపాతలు 

మనసుతో పలుకుట స్వగతము. మనసులో నున్నదాని నెదుట పార్శ్వమున 

నున్న వారలకు నిశ్శంకముగా నిరూపించుట (పకాశము, (తిపతాక వా సమును 
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కూర్చి మనోగతము నితరున క పకాళముగా బలుకుట జనాంతికము, రంగమున 

నున్న వ్యక్తి రంగమున లేని య(పత్యథపా తతో నభిముఖముగా నుండి పలు 

కుట ఆకాశభాషిత మగును. ఇంకను ఆపవారితకము స్వప్నాయితము మొదలగు 

వానిని నాట్య పవేదాదుల నుండి [గ్రహించుట యుక్తము. 

విద్యమానేషు మనసి కార్యజా కేవ నేకధా. 188 

తదోవదమిత్యావహుః (పధానం యన్మనీషిణః (2) 

భయా వాంకారసనమ్మాన మోవాకం థగ హోాదిషు. 184 

హీ హీ శబ్దః (ప్రయో క్రవ్యః చేట చేటీ విదూప.కై 

పశ్చా తాప పవాసోర్వీ చలన ప్రాణవోనిషు. 185 

నాయికావాదయే శపః పురోభాగ ఇతి స్మృతః 

నియమేనైవ వక్తవ్యా హంజేతి పరిచారికా, 186 

గణికాభిరథాచా ర్యా భీమా శర్యేతి నిగద్య'కే 

నటో విదూవక [పాయో యో నరః స వధూజనై 8. 167 

అంగ ఇళ్యేవ వక్తవో్యో హీనో౭2పి (వావ్మాణో యది 

పీఠమర్డ శఠ (కూర ధూర్త చేటీ విటాదిథిః. 168 

కార్యజాతము ల నేకవిధముల మనసులో నుండగా మనీములు (పథాన 

ముగా వ్యవవారింపదగిన కార్యమును “శదోపదం” అందు రనుట స్పష్షముగ 

గోచరించుట లేదు. ““ఓం పదం” అని యుండదగునా? యనిపించును చేటచేటీ 

విదూషకు భయ-అవాంకార-సమ్మాన- మోవా-కంఠ|గవా (పసభృతులలో “హీ 

హీ శబ్దము (పయోగింపదగును. పళ్చాత్తాప- పవాస-భూకంప-ప్రాణవోని 

సమయములందును “హి హీ” శబ్దమునె |[ప్రయోగింపవలెను. నాయికావ్చాద 

యమున నిశేపించుటకు “పురోభాగి మందురు. పరిచారికను నియమముగా 

““వాంజ” యని వ్యవవారింపదగును. గణికలు ఆచార్యగా నున్న వనితను 

““ఫీమార్య యందురు. విదూషక | పాయు డయిన వానిని (సు “అంగ 

యని వ్యవవారింపదగును. ఆతడు హీనుడయినను (బాహ్మణు డయినచో 

““ఆంగ” వదముననె వ్యవవోర్యుడు. పీఠమర్దుడు-శఠుడుకూరుడు-దూర్తు డు_ 

చేటి_విటాదు లాతని నే వ్యవవారింప దగును. ఇది యంతయు నాటకపాత్రల 

భాపూనియమము. వారి వ్యవహారమున నుపయోగింపదగు పారిభాషికపదము 
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లీ విధమున నున్నవి. ఈ _వసంగముననె తత్తదభి పాయసూచ3ము లగు నతర 
ములను నూచించుటయు నావళ్యకము. 

అకరవిధి 

నిందాయామథవా గర్వే ఈ శబ్దః సంపప్రయుజ్యతే 
(తివిధం వ్యాతరం కావ్యే విజేయం నాటక్మాశయమ్. 189 

(వాస్వ దీర్భ ఫ్లుతం చె వరసభావ విభావకం 

స్మకె చానూయిశే చెవ తథా చ పరిదేవితే. 190 

పఠతాం (బావ్మాణానాం చ ప్రుతమతరమిష్యశే 
ఆకారశ్చ స్మ తే కార్యమీకారశ్చాప్యనూయి శే. 191 

పరిదవితే చ వోకార మోంకారో౬ధ్యయనే తథా 

వాస్వరిర్ధ వుళానీపా యథాభావం యథారసమ్. 182 

పాఠ్యయోగేషు సర్వేషు వ్యాజురాణి [పయోజయేత్ 

నిందలో గాని గర్వమున గాని “ఈ శబ్దము [పయోగింతురు. 
కావ్యము నందు నాటకాశయమయిన యతరము [తినిధముగా నుండునని 

గు_ర్తింపదగును. (వాస్వము దీర్చ ము వ్లతమ. నను నకరము రసభావవిభా వకముగా 
నుండును. పది యేని విషయము సత మయినప్పుడు అనూయితము నందు 
పరిడేవితము నందు _ద్రావ్మాణులు పఠించు నస్పుడు వ్హతాక్షర ముండుట యిష్టము. 
స ఎ్రేకౌర్ణమున ఆ కారము, అనూయితమున ఈ కారము, పరిదేవితమున వో 
కారము, (జావ్మాణాధ్యయనమున ఓం కారముండుట యు _కృము.  [హన్వదీర్హ 
ప్రుతము లయిన యక్షరములు సర్వవిధపా ఠ్య విధానము లందు యథాభావముగా 

యశారసముగా పయు _కృములు కావలను, 

లఘ్వతర  వాయక్ళ గముపమారూపకా| శయమ్. 198 

కావ్యం కార్యం తు నాట్య జైస్వీర రౌ దాద్భుతా శయం 

గుర్వతుర| పాయక్ళతం వీభళ్సే కరుకో౭పి చ. 194 

కదాచిచౌదవీ రాభ్యాం [కోధామర్హణజం భవెక్ 

పకాదినమావృ _త్తమార్యావ్భృ_తసమా|శయమ్. 195 

శృంగారే చ రసే కార్యం కావ్యం యన్నాటకా శయం 
ఉ_త్తరో త్తరసంయు క్రం వీకే కావ్యం తు యదృవేత్. 196 



నవమాధిశా రము 647 

నాట్యవిదుల గువారు కావ్యమును లభ్వుతర|పాయముగను ఉపమా 

రూపకాశయమగు నట్లును వీరరాజాద్యు తా శ_యముగ నుండు*ట్లు రచింప 

వలెను. వీభత్సమున కరుణమున గుర్వత్షుర, పొయముగ కావ్యము రచింపవలెను. 

కావ్యము రౌ|దవీరములతో నుండఎగు నది యగునేని [కోధామ క్రణజము కా 

దగును. రూపకాదిసమావృ త మార్యావృ త్తసమాశయము కావలెను. శృంగార 

రసమున నాటకా|శయముగ నుండు కావ్యము త్తరో త్తరసంయు క్రముగా నుండ 

దగును. వీరము నందు నుత్తరో త్తరసంబంధవిశేష ముండుట యావళ్యక ము, 

జగత్యతిజ గతో నత్సంకృళత్యా వాపి తద్భ వేత్ 

త థై వ యుద్దసం ఫటావుత్మ్చృళత్యా సంపకీ ర్తి తౌ. 107 

కరుళలే శక్యరి కైయా తథై_ వాతిధృతిర్భ వెత్ 

యద్వీశే కీర్తి తం ఛందః త దౌ దేఒ౭పి [పయోజయేత్. 198 

శిమోణాం చార్హయోగేన ఛందః కార్యం (పయోక్షృథిః 

ఛందోవిధానము 

నాటకోవయో గిఛందస్ఫంకీ రన మిందున్నది. ఉత్తరో త్రర సంయు 

కముగా నుండు ఏగవిశేషమును జగతి అతిజగతి ఛందస్సులలో నిరూపింస 

దగును. అశై యుద్దసంఫేటము లుత్క్భృతిచ్చందమున _ నిరూపణీయుములు. 

కరుణమున శక్వరి అతిధృతి తగును. వీరమున నిరూపితమగు ఛందము రౌద 

మునను [వయోజ్య మగును. మిగిలిన రనములకు తత యోజనానుసారమున 

ఛందః పయోగ మొనరించునది. ఇది ది కృదర్శనము. 

ఉపసర్గ విశేషాః న్యుః నాటకాద్యుపయో గినః, 199 

క పేర్వివదితార్థస్య నూచకాంస్తాన్స్భ వె౭ధునా 

సముచ్చయా నిపాతానామిత్యేవం శేచిమాచి శే. 200 

నిరరకాను శచా యే ఉవనరా ఇతి స్మృతాః 
థి —=* ద N 

తే పరస్పరసంసర్తాద్యాతుసంనర్గతః క్వచిత్. 201 
౧ అ nN 

త_త్తదర్ధవి శేషన్య వాచకాః నస్యుర్న తు స్వతః 

(వత్య భిజ్ఞాతద్భ ప్టార్థ స్మ తము స్యాదయే ఇతి. 202 

|పార్ణనాభిముఖీ కార చింతావ్యో నోపలబద్దిషు 

అయే ఖల్యాఖముఖ్యి చ కోధే హర్ష వితర్శయోః. £08 



648 ఖావ [పశాళనము 

యద్భచ్చానునయ (పీతి విషాదో ద్భావ్యసిద్దిషు 

(పాగుక్ర్తసూచనే పశ్నే విచాశే నన్వితీర్యతే. 204 

సంభావ్యాతీతసిద్దార్థచింతాను నను ఖల్వితి 
అపి కించికితి పశ్న స్వల్పే హేయే౭హ్యనాదరే. 205 

అపి నామ (వసిద్దం స్యాదపి ఖల్వితి కాకువాక్ 

కిమితి పళ్నయోగే స్యాడ్లౌరవే లాఘవే౭పి చ, 206 

కించిచ్చ కిమపీతి స్యాదౌాదాసీన్యవిచార్యయోః 

వృత్తే యదపి కించిత్స్యా త్పసిద్దే (పార్టనాల్పయోః. 207 

క_ర్తవ్యేఒపి చ వక్త వ్యే చింతయామపి కించన 

సా వేతసిద్దకథ నే | పసిద్దే గోపనేఒపి చ. 208 

సామే |పసిద్దే సంభావ్యే స్వాభిలాషవితర్మ యోః 

అపి నామ భవే త్పళ్నో వృ_త్తవ ర్తి ష్యమాణయోః. 209 

ఉపనర్లవిధి 

నాటకోవయు_క్తము లయిన యుపసర్గవిశేమముల నిరూపణ మీ 

[పభుట్టము నుండి కొంతవటకు నిరూపిత మగును. నాటకాదుల కుపయోగించు 

నువనర్గ విశేషములు కొన్ని కలవు. అవి కవి వివషితార్థమునకు నూచకములు. 

వాని నిచట నిరూపింతుము. ఉవసర్గలనగా నిపాతముల సముచ్చయము అని 

కొందరనిరి, అవి వ్వతః త_త్తదర్భవి శేషవాచకములు కాజాలవు. పరస్పరసంసర్ల 

మున నుపసర్గ లర్భవి శమవాచకములు కాగలవు. ఒకచో ఛాతుసంసర్గమున నర్భ 

విశషవాచకము లగును. “అయే” అను నుపసర్గము (పత్యభిజ్ఞాఆార్థమున 

దృష్టారమున స ఎ్రుకార్ణమున (ప్రయుక్త మగును. ఇంకను (పార్ధనాభిముఖికార 

మున చింతలో నాహ్వానమున నుపలబ్దిలో '“అయే' (పయు_క్త మగును. “ఖలు' 

అనునది యాభిముఖ్యమున |కోధమున వార్ష వితర్యములలో |పయు_క్తమగును* 

“నను అనునడి యదృచ్చలో ననునయమున |పీతిలో విషాదమున ఉద్భావ్య 

సిద్దిల* |పాగు_క్షసూచనమున |పశ్నలో విచారమున |పయు_క్ష మగును. ఇంకను 

సంభావ్యార్గమున నతీతార్థమున సిద్దార్థమున చింతలో “నను ఖలు” [సయు క్ర 

మగును. “అపి కించిత్” అనునది [పళ్నమున స్వల్పమున హేయమున ననాదర 

మున [వయుక్త మగును. ోఅపినామ |పసిద్దం స్యాత్ అపి ఖలు అనునది 

కాకువచనము. “కం' అనునది (వళ్న యోగమున గౌారవమున లాఘవమున 
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(పయు క్రమగును. “కించిచ్చ-_కిమపి' అనునది యాదాసీన్యమున విచారమున 

నుండును. అతీతార్థమున ““'యశపి కించిత్” |పయుక్ష మగును. (ప సీదారమున 
థి 

(పార్థనమున నల్పమున కర్తవ్యమున వక్తవ్యమున చింతలో “అపి కించన” 
(ప్రయుక్తమగును. “అపినామ అను (_పళ్నము సా పేకసిద్దకథనమున [పసిద్దమున 

గోపనమున |పిసిద్దసౌమ్యమున సంభావ్యార్థమున స్వాభిలామమున వితర్మ-మున 

వృ_త్తవ_ర్హిమ్యమాణములలో [పయు క్త మగును. 

కాక్వానుపి ఖలు [పశ్నే (పవార్టె (పృగహే౭పి చ 

విస్తయే యది కించిత్స్యాద్విత రే,౭నుళయే౭పి చ. 

ఉదర్క- చింతా కర్తవ్యా కామకారవరాభవే 

యది నామ (పసిద్దే స్యాద్యదుకేతిచ విచారణి. 
0 

(పవృ త్తాదన్యచింతాయాం తద్వద్య ద్వేతి నిశ్చయే 

యది కించన సంసిద్దే సమృద్దే సామ్య బాధ్య యోః. 

యదిదం ఖల్వితి గతే పభూతే వాద్గశే కృశే 

కారణే౭పి కథం తక్చే_ విన్మయే నంపదుద్భ వే. 

ఇష్టార్టోపగ మే౭ శే థ్ భావికార థ(వయోజనే 

నూనం |పాయో౭.సమా కేఇన్రే నూనం ఖల్వితి చ స్మృశే. 

(పాయః ఖలు పరామల్మే కృ త్యాకృత్యవిచార ణో 

కింను ఖలిలి సంభా వ్యే కిం ఖలు (పళ్నతర్క యోః. 

తద్యావదితి నిష్కై వృ_త్తవ ర్తి వ్యమాణయోః 

ఆజ్జ్ఞాకృ త్య యావదవాం యావశళ్షల్వితి వింత నే. 
వ ఖు 

యావన్నా మేతి సాగే స్యాద్యావన్నా మేతి నిశ్నయే 

యావదాగా మికాలే స్యాత్క ర్యారంభాపసాన యోః. 

తవ్యావదితి సందేశ తన్ని శ్రేశనియోగయోః 

కర్భవిఘ్నవితక్మే_ స్యాద్దుష్క రేఒపి కథంచన. 

ఇళత్చమ న్యోన్యసంసర్గాదుపసగ్గాః పృథక్పృథక్ 

యథా వి శేషార్ధకృత స్తథా కవిభిరూవ్యూతామ్. 
B (82) 
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““ఆపిఖలు "" అనునది కాకువునందు |ప్రళ్నలో (పహర్ష ములో పట్టుదలలో 

విస్టాయమున [పయుక్త మగును. “యది కించిత్” వితర్మ-అనుశయ - చింతా. 

క_ర్తవ్య- స్వేచ్భా-పఠాభవార్థము లందు (పయు క్త మగును. ఇచటి మూలము 

“ఉదర్క-చింతా కర్తవ్యా కామకారపరాభ వౌ” అనునది యనుగతముగా నన్విత 

మగుట లేదు. “యదినామ” (పసిద్దార్థమునన్ను“ఉత '* విచారమునను, “యద్వా” 

[పవృ _త్తమునకన్న నన్యచింతలో నిశ్చయమున నుండును. “యది కంచన” 

సంసిద్దమున సమృద్దమున సామ్యమున జాధ్యమున | పయు క్త మగును. “యదిదం 

ఖలు” గతమున (పభూతమున వాద్గతమున కృతమున నుండును, “కథం” కారణ 

మున తర్కమున విస్మయమున సం పదుద్భవమున [పయు క్త మగుటయు, “నూనం 

(పాయః” ఇష్టార్ధ పా _విలో నళక శ్రమున భావికార్య(వయోజనమున నసమాప్తార్ధ 

మున (పయు క్ర మగుట, “నూనం ఖలు స్మృతార్థమున (ప్రయుక్త మగుట 

[గావ్యూము. “పొయః ఖలు” పరామర్శమున కృ త్యాకృత్యపిచారణమున 

నుఠడును. “*కిన్ను ఖలు” సంభావ్యార్థమున, “కం ఖలు” [పశ్నతర్క ములలో, 

“తద్యావత్” నిష్కర్ణ మున వృ_త్తవర్తిష్యుమాణములందు నుండును. “యావ 

దవాంి' ఆ జ్ఞాకృత్యమున, '“యావత్చలు "' చింతనమున, ““యావ న్నామి' సాధ్య 

మున నిశ్చయమున నుండును. “యావత్ * ఆనునది యాగామి కాలమున 

నుండును. కర్మారంభావసానము _ అందుండును. “తద్యావత్ ” సంచేశమున 

(ప్రయుక్త మగును. నిర్రేశనియోగముల నియు క్ష మగును. కర్మ్శవిఘ్నవితర్క- 

మున దుష్మ-రమున “కథంచని” యుండును. ఈ విధముగా నుపనర్షలు "వేరు 

వేరుగను పరస్పరనంసర్గమునను వివతి తవి శేషార్టసూచకములుగా నుండుటను 

ఫవు లభ్యూహింపవ లేను. 

ఈ (పదర్శి శము లన్నియు (పసిద్దక కవుల కావ్య! పబంధముల న న్వేషించి 

కారదాతనయుడు సం|గహించి యుండును. అతడు సంభాపించిన (గంథములు 

నెడన్నియు లభించుట లేదు. కొన్ని రూపకముల పేరుల నీతడు చెప్పెను. 

అవియు నన్నియు లభింపవు. ఉన్న వాని ననుసరించి యిట్టి పరీ జాసమీ జాస కులు 

కావచ్చును. ఉన్న వానిలో నిట్టి వినియోగమె యున్నదా? అన్యవినియోగ 

మును సంభావ్యము కాగలదా* కావచ్చుననియె తనయుడు భావించెను, అందు 

ననె “'కవిభిరూవ్యాశాం”' అనెను. ఉన్న వాని గతి గౌరవము గుర్తించి యీ పరి 

జ్ఞానసం[పా_్ప వి వేకపాచుర్యమున నితరముల నిశ్చయించి కావ్యబంధముల 

కూర్చు వలెనని యిది కవియుపదేశపరము, ఇష్టూర్థ వ్యంజకము లగునట్టుగా నిట్టి 
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వానిని గూర్నువలెనని యానందవర్థన సూక్త. అభినవశాసనము. ఇట్టి భావమున 

గాకున్నచో పాదపూరణార్థములె యగును గావున నవ్యుత్ప త్తిసంభావన గలు 

గును. ఇదియంతయు సంస్కృతభా పూను గతమయిన వ్యంజకసామ గి. సంస్క 

తము వ్యవవోర పదవీపరిష్కృతముగా నున్న రీతి గుర్తించిన వా రిట్టి పరిష్కార 

ములను నూచింప గలరు. సంస్క తభా మావ్యవవోరమును వ్యాహోరమున 

గూర్చు కొననివారు వీని విశిష్టతను గుర్తించుట కలవడుట యుక్తము, ఈ యల 
వాటు దేశభాషోపదవ్యంజకతను స్ఫురింప జేయగలదు. ఇట్టి స్ఫురణమున నాం|ధ్ర 

మున నాచ్చికొపదము లందు నిట్టళ కి యోగము సుకరము కాగలదు. ఇట్ట భావ 

ముననె “కవిభిరూవ్యాతాం' ' అనుట. 

నామవ్యవహారము 

నాయకాదేః పరివార సహితస్య చ నాటే 

పాతస్య యోగ్యనామాని శాస్తోోకాన్యభిదధ్మ హే, వివ0 

(ప్రతాపపీర్య అజయ పూన: | కమసావాసాః 

పరా[కమాదయో౬౦ జేఒ౦'ే భూషణో _త్రంస శేఖరాః. 291 

అంకురా ఇతి నేత్ఫాణా మావ్వాయా విజయా వవో 

ధీరో ద్రతాదయళ్ళా [త నాయకా? కవిభిః సృృతాః. 22వ 

దివ్యా కుల స్త్రీ గణి క త్యతా_స్టేషాం చ నాయికాః 

తాళ్ళ పఏీరావతీ ఏర సేనాఖ్యా విజయావ్యా(కూః, 9229 

భోగావతీ కాంతిమతీ కమలా కామవల్ల రీ 

ఇక్యాద యో భోగినీనామాఖ్యాః స్యుర్నాటకా శయాః, 224 

దతా సేనాంతనామాని వేశ్యానాం కల్ప యే క్ఫు ధీః 

గంభఖీరార్థాని నామాని చో త్తమానాం | పయోజయేత్. 226 

యస్మాన్నా మానుసద్భ శర కర చె షోం భవిష్యతి 

నాటకమున పరివారసహితు లయిన నాయకాదులకు శాస్తో) క్రము 

లయిన యోగ్యుశామములు కలవు. వాని నిట నిరూపింతుము. నాటకము 

అంకము తుదిలో నాయకుల పేర్లు విజయావవాములుగా నున్నవి. (పతాప- 

వీర్య-ఏజయ - మాన - విక్రమ - సావాసములు పరాకమాదులు భూషణ. 
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ఉ_త్తంస- శేఖర సం కేతములు నాయకుల కంకురములుగా ననదగినవి ఇశ్లే నాయ 

కులు ధీకోద్దతాదులుగ నుండుటను కవులు కీర్రించిరి. | పతాపాంకురము వీర్యాం 

కుర మను సంకేతమున నాయకుల వ్యవహా౨ మున్నది. ఇట్టి నాయకుల నాయి 

కలు దివ్య కులస్త్రీ గణిక లుందురు. వారును వీరావతి పవీరసేన విజయ నామ 

మున నుందురు. ఇందు భోగిని నామమున నాటకాశయముగ నుండువారు భోగా 

వతి కాంతిమతి కమల కామవల్లరి మొదలగు నామముల నుందురు. వశ్యాం 

గనలకు దత్త సేనాంతము లయిన నామములను కల్పింపదగును. ఉ_త్తములకు 

గంఖీ రార్థము లయిన నామములను కల్పింప వలెను. వారలకు నామానుసదృళ 

మయిన కర్మ యుండును. 

మహిపీ భోగినీ నామ్నా వ్యావోర్యా దివ్య యోషితః. 9226 

సింధుదత్తాదినామానో వణిజో నాటకా,శయాః 

శశిరేఖా కుందలేఖా మదలేఖా మనోవారా. 227 

కర్వూరమంజరీ లేఖా చం|దలేఖి త్యావ్వాయాః స్మృతాః 

లతాకునుమనామాని చేటీనామాని కారయేత్. 298 

సిద్ధానందద్భష్టి సిద్దముఖాఖ్యా యోగిన; స్మృతాః 

యో గసుందరికా వంశ పభా వికటముదికా. 229 

కల్పనుందరి కేత్యాఖ్యా యోగిన్యో నాటకా|శయాః 

కాల పియళ్ళ్చి తవర్ణ 9 కవ శుళ్వర ఇత్యపి. 280 

గంధ కేశ్వర ఇత్యాఖ్యా నాటశే నాందిదేవతా; 

నర్జకళ్చ |పన్తరకో నందకః కరభో౭పి చ. 281 

తథా భాసురక శ్చేతి వ్యావో ర్యా పానపూరుషూః 

గోమాయుకో గోముఖళ్చ బిల్వకళ్ళి తకో ౬ పి చ. ౨92 

ఇత్యాదినామభి ర్భామ్యాళ్చండా లా నాటకా శయాః 

చి ళాంగదో రత్న చూడః తథా రత్న శిఖండక 8. 288 

ఇత్యాదినామభి ర్వాచ్యా నాకు విద్యాధరాశ్చ యే 

కపాల *ఖ రాద్యాఖ్యాః పావండా నాటకాశయాః. 284 

నిర్ణ్యంథో గంధకో వై ద్యః కాయస్టశ్చ కృషీవలః 

శాక్యక్చ కారుర్వందీ చ స్మా వ్యాధమనాయకాః, 285 
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తీరోదనె తిలశె వ జాల్నలిరి;నయంధరః 

ఇత్యాదినామభి ర్భాష్యా నాశ్వు కంచుకినో జనాః. 286 

నాటకము నందుండు దివ్యవనితలను మహిషి భోగిని నామనున 

వ్యవవారింపవలెను. నాటకా[శయ వణిజులు సింధు దత్తాది నామమున నుందురు, 

శత్తిలేఖ కుంద లేఖ మదలేఖ మనోహర కర్నూరమంజరీ లేఖ చం|ద లేఖ మొదలగు 

నామములు వనితల కుండును. చేటీనామములు లతాకుసుమనామములుగ నుండ 

దగును. యోగులు సిద్దానంద దృష్టి సిద్ద మొదలగు నామముల నుందురు. 

నాటకా| శయ రమోగి నీవర్గ్లము యోగనుందరిక వంశ|పభ వికటముదిక కల్ప 

సుందరిక నామముల నుందురు. నాటకమున నాందిదేవతలు కాల (ప్రియ చిత 

వర్ణ కపయేశ్వర గంధ కేశ్వర నామముల నుందురు. హీనపురుషులు వర్ణక |ప_స్థరక 

నందక కరభ భాసురక పదముల వ్యవవోర్యులు. నాటకాళ రుచండాలవ్య కులను 

గోమాయుక గోముఖ బిల్వక చితక మొదలగు నామముల వ్యవవ రింప వలెను. 

నాట్యమున విద్యాధకులను చిళాంగద రత్న చూడ రత్నశిఖండక నామమున 

వ్యవవారింపవలెను. _ నాటకా శయ పామండులు కపాలశేఖరాది నామముల 

నుందురు. నిళ్ల )ం౦థుడు గంధకుడు వైద్యుడు కాయన్టుడు కృషీవలుడు 

శాక్యుడు కారువు వందిగా నుండువారు నాట్యమున నధమ నాయకులు. నాట్య 

మున కంచుకిజనులను ఊ&రోద తై త్తిల జాల్బలి వినయంధర మొదలగు నామ 

ముల నాఖాపింప వలెను. ఇంక నిట్ల ప్యవహోరములు కలవు. 

వాత్స్యాయనళ్ళ్చ శాకలో్య్య మౌొద్లల్యళ్చ వసంతకి 

గాలవ శ్చే త్యవమాదినామానః స్ఫుర్విదూషకాః. 287 

విపులా వత్సలేతారది నామ ధా త్యాః [వకల్పయేత్ 

హిరణ్యశృ్ళంగో౬౦జ నా దిరితక్యావ్యాః న్యుర్మహీధరాః. 2:15 

ఆ ర్యేతి వాచ్యా విద్వాంసో | జాహ్మణా గురవో౭పి చ 

భగవన్నితి వాచ్యాః స్యుః దేవతా మునయో౭పి చ. 299 

సంభా వ్యూ; ఇాక్యనిర్ష )౦ఇఛాః భదంేతి (పయో క్షృభిః 

'సేనాపతిరమాత్యళ్చ స్యాలో భా వేతి భామ్యతే. 240 

నాట్యవిత్క్మర్మకుశలః కించిన్న్య్యూనన్తు మారిమ; 

సమానస్తు వయస్యేతి సఖే వాండేతి భాష్యతే. 241 
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వత్స పుత్రక తాతేతి నామ్నా గో లేణ వా పునః 

శిష్య శ్చార్ధోపకారీ చ వ్యావోర్యో గురుభిన్సదా. 242 

స్వభావచపలో 'నేతుః |పియాయాః కలవా! పియః 

ద&ిణః కార్యవిచై వ సర్వదా భోజన, పియః., 2498 

సర్వథా షూవికల్స జ్ఞ ౩ సర్వేషాం పరివోనకః 

సత్యా సత్య వచోవక్తా పండితః స్వాద్విదూవకః. 244 

విదూషకులకు వాత్స్యాయన శాకల్య మె "ద్లల్య వసంతక గాలవ మొద 

లగు నామములుం=డును. విపుల వత్సల మొదలగు నవి ధా తీనామములు, 

హిరణ్యాశళ్ళంగము అంజనా ది యకునవి మహీధర నామములు. విద్వాంసులు 

(బావ్యాణులు గురువులగు వారలను ఆర్య పదమున వ్యవవారింపవలెను. చెవతలు 

మునులు భగవన్ ' అనదగిన వారు. శాక రనిర్ల )ంథులను “'భదంతి యనవళిను. 

సేనాపతిని 'స్యాల' పదమున, అమాత్యుని “భావి పదముక వ్యవహారింపదగును. 

మారిషుడగు నాతడు నాట్య విదుడు కర్మకుశలుడు గుణముల కించిత్ న్యూనుడు 

నగును సమానుని 'వయస్య సఖీ యనవలెను. “వాండీ యనవలెను. గురు 

వులు కార్యోపకారి యగుళిష్యుని “వత్స పు[తక తాత యను నామమున గాని 

గోత్రమున గాని వ్యవవారింప వలెను. విదూషకుడు స్వభావచవలుడు. నాయ 

కునకు (పియు రాలికి కలవాము కూర్చుటలో నాస కుడు. సమర్థుడు కార్యవిదుడు 
సర్వదా భోజన్యపియుడు. _సర్వభాషూవికల్పముల గుర్తించినవాడు. అందరను 
పరివాసించువా డగును. అయినను నళత్యానత్యవచోవ క్త పండితుడు నగును. 

ఇట్లు సముచిత నామనిర్రేశము భావనీయము. నాట్యమున కివలము 

లోకతం తముండదు. నాట్యధ గ్టైనంగతి నాట్యమున నావళ్యకము. ఈ నామ 

వ్యవహారములు సంస్కృళతానుగతముగ నుండుటలో నీ రీతి యున్నది. భాషా 

కృతులలో గూడ సంస్కృృ్రతచ్భాయాసంపాదనము శోఖానంపాదకము. అన్నియు 

జేస్పుట కిట్టి వరస యాదృత మయినది. అవెషీత మయిన (క్రమమును పాఠకు 

లందుకొనుట కిది సహకరించును. ఇవి యన్నియు కవిసమయానుగతములు. 

కవినమయములు 

అనిబంధన మర్థానాం సతామపీ విశషతః 

నిబంధనం పదార్థానాం అసతామపిత తత్త్వతః, 245 
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సతో నిబంధనం తద్వదసతో౭ప్యనిబంధనం 

ఏవం కవీనాం సమయ స్ర్రిధై వ పరికల్బ రే. 246 

వసంతే చూతపుష్పొా దేరనుక్చాదో న దువ్యతి 

అనిబంధన మేతత్స్యాత్స తో వ్యర్థస్య తత్త్వతః. 247 

సము దనదో్యోః శా వాలపద్మా దేరవ్య వర్శ నం 

అయశఃపాపయోః కార్ష్యం వోసకీర్త్యోళ్చ కుక్షతా. 248 
త - ౯ 

యదప్యవర్ష నియం స్యా ల్ల హిత్యం (కోధరాగయో:ః 

భూభ్యృన్మా త సువర్హాదివర్శ్యనం న నిబధ్య'తే, 249 

ఉదకాశయమాశే౭.పీ వాంసాదికై వ వర్ణ తే 

కుముదాదివికానస్తు రా|తావే వేతి వర్మ్య తే. వర50 

శిఖండితాండవం వర్తాస్వే వేతి పరికల్ప్యతే 

ఆయా యర్థముల నిబంధనానిబంధమున నొక విధాన మున్నది. ఇట్టి 

వీధానమునె కవులు కావ్యముల నిబ౧ధింతురు. ఇట్టి (వ కియానుసంధానమునకు 

కవిసమయ మని సంకేతము కలదు. ఆ కవిసమయము లిచట సంకీర్తితము 

లగును. స్మదూవములగు నర్థము ల నయినను వి శేషవిధానమున నిబంధింప కుండు 

టయు, అసదూపములగు వదార్హములసని తత్త్వతః నబంధించుటయు సన్ని బంధ 

నము అనన్నిబంధనము కవిసమయముగా (పసిద్ధము. ఇది యిట్లు | తివిధముగా 

నున్నటి. వసంతమున చూతపుపాదుల యనుత్చాదము దుష్టము కాదు. వసంత 

మున చూతపుప్పూదు లుండును, ఇది సదర మె అయినను నిబంధింపక పోవుట 

మొదటివిధము. నదినము[దములలో శై కు వాలపద్మాదుల వర్ణ వర నము లేకుండుట, అప 

యశమునకు పాపమునకు నలుపుదనము, వోసమునకు. యెశమునకు శుక్షుత, 

[కోధరాగములకు లౌహిత్యము వర్శనీయము కాకున్నను వర్ణ్శింతురు. ఇట్టిది 

కవీసమయము. పర్వతము లందెచ్చటను సువర్హాదివర్ష నము నిబద్దము కాదు, 

ఉదకాశయము లం దంతట వాంసాదిస్థితి నర్జి తము కాదు. రాతులందే కుముదాది 

వికాసము వర్ణిత మగును. వరాసమయను.లంచే శిఖండితాండనము పరికల్పిత 

మగును. ఇట్లు కవినమయము లనేకములు కలవు. వాని నితర్మగంథముల నుండి 

శెలియదగును. 
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శిల్పకము.అంగభబక ణము 

నృ _త్తరూపకముల [పసంగములో డోంబీశిల్పకములు నూచితములు. 

లతీతములు. తత్సముచితము లయిన యంగముల లతణము చెప్పుట క్రీ (పఘట్ట 

మారబ్ద మగుచున్నది. 

అథ శిల్పకడోంబోర_స్ప్వంగానాం లక్షణముచ్య తే, 251 

ఉత్క_౦తా మాధవస్యాపి తత్స శ్యేయమితీర్యతే 

ఆవహిత్చం తదేవ స్యాద్యళ్చాణిర్న నివారితః. 252 

ఇత్యాది _వణయ కోధాచ్చాదనం తద్విభావ్య లే 

త| త్సయత్నో౭నిరుద్దస్య దర్శనే చి తలేఖతా. 92కి 

దంపతోోర్యోగ్యసంపర్మ పార్గనా౭ ౬ళంసనం' భవేత్ 

యథా కులీన కొంత్యా చ వయ సేత్యాది కథ్యతే. బి54 

వితర్మ; కాస్విది త్యాది దుష్యుంతవచనం యథా 

కిమేపో కౌముదీ కిం వా లావణ్యసర సీ సఖీ. 255 

ఇత్యాది రామారాధాయాం సంశయః కృష్ణ భాషితే 

వి శషో౬నుః యో _క్రైర్యన్సంతావ ఇతి కథ్యతే. 256 

తం వినా నై కయీపు[తమితి రామేణ భాషితం 

ఉద్వేగో వో వాతో౭స్నితి కపింజలవచో యథా. 257 

మౌఢ్యం |సగియమిత్యాది యద జీనాపి భాషితం 

అంగాని చందనాంభోఖి; సించెళ్యాది వచో యథా. 2వ 

శిల్పకము డోంబి యనువాని యంగముల లతణము నిరూపిత మగుకు. 

శిల్వకాంగములు పూర్వము నూచితము అయినవి. ఈ నవమాధికారము నందే 

శిల్పకలత ణ కథన సమయమున నుత్కం౦ ఠాదు లిరువది  'యేడంగముల నామ 

ముఖ నిరూపిశములు వీని యుదాహరణ ము_త్తర| గంథమున నిరూపిత మగు 

ననియు నూచితము. డోందవీలక్షణ కథన సమయమున విన్యాసాదు లే డంగ 

ములు అక్షణయు క్తముగా నిరూవితములయినవీ. సంకలనమున ముప్పది నాలు 

గంగముల యుదావారణ లిచట (పదర్శితములు కానున్న వి. వివిధ గంథముల 

నుండి యీ" యుదావారణము ల.ద్ద్భతము అయినవి. ఆ (గ్రంథము లన్నియు 

లభించుట లేదు. ఉపలభ్యమానము లగు (గం థములలోని యుదావారణములు 
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తద్గ )౦థభావకులకు సుక్టేయములు కాగలవు. కావననె శారదాతనయుడు 

నూచనామ్మాతముగ నందించెిను. ఆ యా యంగముల. స్వరూపోదావారణము 

లిటున్నవి. 
లు 

1. ఉత్కంఠ. మాలతీమాధవము నందు “తత్పశ్యేయం” అనుస్థల 

మున నుత్కంళ యున్నది. ఆ మాలతీమాధవపంచమాంకమున నీ శ్లోక 

మున్నది, 

సంభూయేవ నుఖాని చేతసి పరం భూమానమాతన్వశే 

య కాలోకపథావతారిణి రతిం |వస్తాతి నేతోత్సవః 

యద్బా లేందుకలోచ్చయాదవచి తైః సారె రివోశ్సాదిశా 

తత్స శ్యేయమనంగ మంగలగ్భవాం భూయోషి తస్యా ముఖమ్. 

శ్ళశానాంకమున సంచరించు మాధవుడు మాలకీభావన మున నిట్టనుట. 

మాలతి కన్సింపగనె సుఖము లన్నియు (పోవై మనసులో నిరతిశయాొనందము 

గలిగించును. సేతోత్సవము రతి కలుగును. చం చగలాసా రాంశనిర్భిత మయిన 

మన్మథమంగలగ్భవా మయిన మాలతీవదనమునేని చూడ గలుగుదునా! ఇం 

చాతని యుత్కంఠ సాతిశయముగ నున్నది. 

2, అవహిళ్సము. “పాణిర్న నివారితః” యను వాక్యముకల శ్లోక 

మున నవహిత్త మున్నది. 

యశ్వాణిర్న నివారితో నివసన|గంథిం సముద్గ్రంథయన్ 

భూఖభిదో న కృతో మనాగపి ముహుర్యత్చండ్యమా నేఒధ శే 

యన్ని శ్ళంకమివోర్సితం వపురహో వత్యుస్సమాలింగనే 

మానిన్యాః కథితోఒనుకూలవిధినా తేనై వ మన్యుర్మవోన్. 

ధరించినవ్నస్త్ర ము ముడివిడదీయునపుడు వా_్తమును నిషేధీంప లేదు. 

"పెదవి కొటుకు నప్పుడును కొంచెమేని |భూభంగ మొనరింపలేదు.  |ప్రియు 

డాలింగన మొనరించునపుడు దేవామును నిళ్ళంకముగా నర్పించినది. ఆ మానిని 

యనుకూలవిధిచే గూడ మవోకోపమునె చూవినది. ఇందవహిత్త : మభ్యూ 

హ్యూము. తన కోపము లేమి సూచించుట కామె యత్నము. కావున పణయకో 

పాచ్భాదనము వీభావిత మగుచున్నది. 

B (83) 
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లె. (వయత్నము. అనిరుద్దదర్శనమున చి తలేఖనకర్యలో |వయత్న 

మున్నది. 4. ఆశంసనము. ఆశంసన మనునది దంపతుల యోగ్యసంపర్క-[ పార్ట 

నము. “కులము కాంతి వయనులచే' నని రచిత మయిన పద్యమున నాశంసన 

మున్నది. ఇవికలవి లభింప లేదు. 

5. వితర్మము. శాకుంతలమున పంచమాంకములో శకుంతలను జూచి 

దుమ్యంతుడు 'కాస్విదవగుం ళనవతీ'యనిన శ్లోకమున నున్నది. ఆ శోక మిటున్నది. 
౧ ౮౮ ౧ య 

కాస్విదవగుంఠనవతీ నాతిపరిస్ఫు టకరీర లావణ్యా 
మభ్యే తపోధనానాం కినలయమివ పాండుప తాణామ్. 

“తపోధనుల మధ్యలో నవగుంఠనము ధరించిన, పాండుప తములలో 

చిగురుటాకువలె నీమె యెవరో?” అని దుష్యంతుడనుటలో వితర్క-ము కలదు. 

6. సంశయము, రామారాథా|గంథముళో కృష్ణుడు పలికిన మాట 

లలో సంశయ మున్నది. “ఓయీ! నఖుడా! ఈమెశాముదియా? లావణ్యసర 

సియా?” ఇందు సంశయము భావనీయము. ఈ [గంథము అభింపలేదు. 7. నంతా 

పము. పశ్చాత్రాపో కివలని విశేషము సంతాపమగును. “*తం వినా కైకయీ 

పుతం”అను రామభాషితమున సంతాప మభూ న్రవ్యాము. ఈ| గంథము లభింపలేదు. 

8. ఉద్వేగము. జాణకాదంబరి ఛో కషి ంజలవచనమున ఉద్వేగ మున్నది. 

మవో శ్వేతకు పుండరీకుని స్థితిని “తెలిపి కపింజలు డా శమమునకు పోవునప్పటికి 
పుండరీకుడు విగతజీవు డయ్యెను. మవోశ్చేత యాశమమునకు బోవుచు నీ 
మూటలు వినినది. 

వో వాతో౭న్మి వో దగ్దో౭స్మి వా వంచితో౭_సి శ వో కిమిదమాపతితం 

ఇ త్యేతాని చాన్యానిచ విలపంతం కపింజలమ[ 'శౌాషమ్. 

ఈ మాటలతో కవింజలుని యుద్వేగము గోచరించును. 

9. మౌఢ్యము. రఘువంశములో నిందుమతి గతించి నప్పు డజవిలాప 
మున మౌఢ్య మున్నది. ఆ విలాపవచన మిట్లున్నది. 

(సగియం యది జీవితాపవో వాదయే కిం నిహితా న వాంతి మాం 

విషమహ్యమృతం క్వ చిద్భ పదమృతం వా విషమీశ్వ రేచ్చయా. 

“ఈ పూలమాల జీవితము వారించునదియె ఇయెన నా వాదయమున 

నిహితమయ్యు నన్ను చంపదేమి? విష మొకచో నమృశము, అమృత మొకచో 
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విషము నగును. నర్వ మీశ్వశేచ్చచె నగును.” “నా యంగములను చందనోదకము 

లచే సేచన మొనర్చు'" డనుటలో గూడ నిడి కలదు. ఇది యేమో అఖింపలేదు. 

థై వర్ష §ం యన్మనో౬౦గానాం తదాలన్యముదావ్భాతం 

తద్దృశ్య త పరీవార| పార్గనాఖి॥ | క్రియాస్వితి. 259 

మనసశ్వాపలం కంపో౭.కాం డేనాక “మతో భవేత్ 

అకా మోపన తేనై. వ సాధోరిత్వాడి నోచ్య శే, 260 

యథా వామేన వానీరమి త్యాద్యనుగతిః స్మృతా 

యథైవ కులపత్యంశే దోర్టండాః శ్వేతి విస్మయః. 261 
a. © 

(పొడె స్తపోభిరిళ్యాది యద్వుచః సాధనం భవేత్ 

ఆశ్వాసనం వివ్వాలస్య యత్స ఉచ్చ్వాస ఇతీరిత; 262 

(పీతిర్నాము సదస్యానామిత్యాది వచనం యథా 
[కూర [కచుకృత (తాసః సుకుమారస్య వస్తునః, 262 

యస్స ఆతంక ఇత్యుకోో రాహోశ్చం|దక లాదివత్ 

యథా సీకా౭పి తళా నేత్యాదావపి చ దృశ్య తె. 264 

శూన్యతా విస్టృతిః సర్వకర్య్టణాం సర్వదా స్మృతా 

మాధవస్య పరిచ్చేదా తీత ఇత్య| త దృశే, 2865 

(పలో భనం గుణాఖ్యాన పూర్వమి పార్థ లంబనం 

విజిత్య పృథివీం సర్వామిత్యా దౌ తర్విలోక్యతే. 266 

నాట్యం స్వపౌరుషోత్క క్షా వెశస్య (పతిపాదనం 

త|దామో౭వాం యదీత్యాది మవో నాటకకల్పితమ్, 267 

10. ఆలస్యము. మనోంగముల వై వర్ణ్య్వము. మాలతీమాధవము 

నందలి పద్యములో నిది యున్నది. 

పరిమృదితమ ఎణాలీమానమంగం (పవృ తిః 

కథమపి పరివార | పార్థనాభి 8 [కియాసు 

కలయతి చ హిమాంళోర్నిష్కలంకస్య లకీ 

మధినవకరిదంతచ్చేదకాంతః కపోలః. 
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అంగము నలీగిన మృణాలి వలె చాడినది. వారువీరు (పార్టింపగా 

పనులలోనెట్లో [పవృ_త్తి. కపోలము కరిదంతకాంతమై కలంకము లేని కలాధరుని 
లతకలన మొనరించు చున్నది. 

11. కంవము. కంవమనగా మనశ్చలనము. అకొండమున నకామమున 

గలుగును. ఒక (గంథములోని ““అకామోవనశేనై ని” మొదలగు వాక్యమున 

విశద మయినది. ఈ |గంథము లభింపలేదు. 12. అనుగలి. ఆనుగతి యనునదియు 

“వామేన వానీరం” అనుచోట గలదు. ఇదియు ఆభింపదు. 

18. వినయము. కులవత్యంకమున ““దోర్లండాః క్వా” అనుళ్ళోక 
టు ౮ 

మున గలదు. 

దోర్షండాః క ధృతాంగదాః క్వ ను శిరానర్ధా భుజౌ ద్వావిమౌ 

వక్తా9ణి క్వ ను కాంతిమంతి వలిమళ్క్వాదం మమేదం ముఖం 

వాచసాః క్ష జితార్ల వధ్వనిఘ నాః క్యాయం వచఃసంయమో 

హాలాకంపితభూధరః క్ర చరణన్యాసః కర మందా గతిః, 

ఆంగదమ.లు ధరించిన దోర్షండము లెక్క_డ? నరములు దేలిన నా 

లెండు భుజములెక్కడ? కాంతికల యా వదనము లెక్క_డః ముడుతలు కూడిన 

యీ నాముఖ మెక్కడ? సాగరగంభీరఘోవకల యా వాక్కు లెక్కుడ? నాయీ 

వచఃసంయమ మెక్కు డో కుధరముల కుదిలించు ఆ చరణన్య్యాన 'మెక్కుడ? నాయీ 

మందగతి యెక్కడ? ఇందు విస్మయము స్పష్టము. 

14. సాధనము. మాలతీమాధవములోని కామందకీవచనము 

“పాడై _న్షపోఖిః అను స్థలమున గలదు.” 

యన్మాం విధేయవిషయే న భవాన్నియుంశ్తే 

స్నేవాస్య తతృలమసా (పణయన్య సారః 

(పాళై _స్తపోభిరధవా౭_భిమతం మదీయెః 

కృత్యం ఘుత సువ్భాదో యది తత్క్భృతం స్యాత్. 

నీవు నన్ను విధేయవిషయమున నియమించుట యది స్నేవాఫలము. 

(పణయసారము. నా [పాణములచే తపములచే నీకార్యము ఘటించిన చో కృతార్ధ్థత 

కలుగును. ఇందు క _ర్రవ్యమున క్రై సాధన మున్నదనుట స్పష్టము. 

15. ఉచ్య్చ్యానము. వివ్వాలుని యా శ్యసింప చాయుట యుచ్భాస్వము, 

అన ర్స్ రాఘవము [(వథమాంకములో-__- 
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(పీతిర్నామ సదస్యానాం [పియా రంగోవజీవినః 

జిత్వా తదపవారర మేమ (పత్యాహశామి తామ్. 

నటునకు సదస్య] ఫీతిసంపాదనము ముఖ్యము. దాని వారించిన పాని 

జయించి దాని నావారింతును. అను సూ తధారవచనమున ఉ చ్భ్వాసమున్నది. 

16 ఆతంకము. సుకుమారవస్తువునకు [కూర క్రమక్ళత మయిన 

(శాసము అతంక మగును. మాలతీమాధవములో సుకుమారమాలతికి (కూరా 

ఘోరభఘంటుని వలన 'నేర్చడిన [శాస మిందుదావోర్యము “రాహోశ్చం|దక లా” 
అను శ్లోకమున నిది స్పష్టము. 

రాహోళ్ళం దకలామివాననచరీం దై వాత్సమాసాద్య "మే 

దస్యోరస్య కృపాణపాతవిషయాదాచ్చిందతః [పేయసీం 

ఆతంకాద్వికలం [దుతం కరుణయా వితోభితం విస్మయాత్ 

| కో ధేన జ్వలితం ముదా వికసితం చేతః కథం వర్తశామ్ 

రావుముఖమున నున్న చందకలను వలె ఈ దను వయిన 
యఘోరఘంటుని ఖడ్గపాతము నుండి [పేయనిని విడిపింగా నా మన సాతంక 
మున నికలము కరుణమున [దుతము విస్తయమున విమోభితము (కోధమున జ్వలి 
తము మోదమున వికసితమునై యెట్లున్నదో! ఇందాతంకము విశదము. ఒక 
(గ్రంథము నందున్న “సీతా౭పి త|తాసి సీతయు భయపడిన దను స్థలమున 
నాతంక మున్నది. ఆ [గంథము లభింపలేదు. 

17. శూన్యత, సర్వక ర్భలను సర్వసనమయములందును విస్మరిం చుట 

శూన్యత. మాలతీమాధవమున మాధవునకు “పరిచ్చేదాతీతః” పద్యమున నిది 
యున్నది. 

పఠిచ్చేదాతీతః సకలనచనానామవిషయ; 

పునర్ణన్మన్యస్మిన్న నుభవవథం యో న గతవాన్ 

వివేక పధ్వంసాదువచితమ హో మోవాగవానో 
వికార; కో2_ స్యంతర్ణడయతి చ తాపం చ కురుతే. 

చెప్పుటకు శక్యము కాని వికార మేదో చిత్తము జడము చేయు 
చున్నది. తాపము కలిగించుచున్నది. ఈ వికారము పరిచ్చేదాతీతము. ఏమాట 
కును విషయముకానిది. ఈ జన్మలో ననుభూతము కానిది, వి పక రాహిత్యమున 
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వృద్ది పొందిన మోహామున గవానముగా నున్నది. దీనిలో మాధవుని శూన్యత 

స్పష్టము. 18. | పలోభనము. |పలోభన మను నంగ మిష్టార్ధలాభమున నుండు 

గుణాఖ్యానము. “విజిత్య పృథివీం సర్వాం) ' పద్యమున గలదు. ఈ పద్యము 

లభింప లేదు. 

19. నాట్యము, స్వపౌరుషోత్కర్షా వేశము (పతిపాదించుట నాట్యము. 

మహానాటకపద్యమున నిది యున్నది. 

రామోయం భువనేషు వికమగుణై 8 (పా_్షః |ససిద్దిం పరాం 

అస్మద్భాగ్యవిపర్యయాద్యది వరం దేవో న జానాతి తం 

బంది వెవ యశాంసి గాయతి మరుద్య సై ఫ్రకపౌాణావాతి 

(శేణీభూతవిళాలతాలవివరొ్గీ శై స్వరైెః స్పవ్లభిః, 

ఈ రాముడు వి| కమ గుణములచే భువనములలో పర పసిద్ది పొందిన 

వాడు. మా భాగ్యవిపర్యయమున ఫ్పీకు చెలియటు. ఈ వాయువు వందివలె 

రాముని యశమును ఒక బాణము దూసికొనగా నీ వరుసగా నున్న తాలవృత 

ముల వివరముల నుండీ వెలువడిన స_్పస్వరములతో గాన మొనరించు చున్నది. 

ఇందు రానుని పౌరుపోత్క ర్తా పేశము కలదు. 

సంఫేటః కథితః సద్భిః (కో దాదిభిరతి కమః 

యథార్జ్య మర్హ్య్యమీత్యా దె జామదగ్న్యవ్యతి[క మః. 

శోక పణోదనం వాక్యం యత్స ఆశ్యాస ఉచ్యతే 

శే సత్యేన శ దేవి | పమేష్యతి రాఘవః. 

చమూం (పకర్ష నృవాతీమిళ్యాది హానుమద్యచః 

సంతోషాతిశ యో వార్షాద్వాపారో ని(న్ర్రపాభరః, 

తం దృష్ట్యా శ తువాంశారమిత్యా దె సతు దృశ్యతే 

మద।పకర్ణ (పమదః పురసాత్స చ వర్ణ తః. 

[పియపాయేతి వాక్యాదె మదః న) ఉదావాతః 

(పమాదః స్యాత్పిశాచా దేః యద్భచాగమజం భయమ్. 

స త్వాంశై 9; కల్పి శేత్యాదిమాలతీ మాధవాదివాక్ 

యోగ్యతాపాదనం యు క్రిరనోన్యన్య పదార్థ యోః. 
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తుల్యశీలవ యోజాళామిళ్యాదౌ తద్విలోక్యతే 

గురై రతిశయారోపః పదార్థస్య (పరోచనా, 274 

చేదం ముఖమితీత్యాదౌా దృశ్యతే సా [పరోచనా 

స్తుతిర్విద్యాభిజా త్యా దేః (పళస్తిరితి కథ్య తే. 275 

ఉత్ప ల్తిశ్రవయజనాదిత్యాదౌ సా విలోక్యతే 

ఇశ్హ మర్ధాన్విచా శ్యాథ శిల్పకాంగాని యోజ యేత్. 2768 

బి౦. సం ఫేటము. [కోధాదులచే నతికమము సంఫేటము. అర్హ 

మర్హ్య్యమను దానిలో జామదగ్న్యవ్య (త్రికమము సంఫేటము. కాళిదాసరఘువంశ 

ములో నిది యున్నది. 

ఆర న్రమర్గ మితి వాదినం నృపం సో౭నవేక్యు భర కా|గజో యతః 
ఇం రం 

జు తకో పదవానార్చిషంతతః సంద ధే దృశముదగతారకామ్. 

అర్హ్హ్యమర్హ్య్రమని పలుకు రాజును లఅకింపక పరశురాముడు త|త 

కోపాగ్నిజ్వాల కల తీక్షదృష్టిని రామునిశై [పసుంపజేసెను. ఇందు సంఫేట 

21. ఆశ్వాసము* శోకము పోగొట్టు వాక్య మాశ్వానము. వానూమం 

తునివచనమున నాశ్వాస మున్నది. “డేవి! రాఘవుడు గొప్ప సేనగూడి వేగమె 

వచ్చును. సత్యముగా నొట్టు.” ఇందాశ్వాసమున్నది. 22. సంతో షాతిశయము. 

తపాభరములేని వార్తకృత మగు వ్యాపారము సంతో పూ కిశయము.“తం దృష్ట్వా 
న్ 0౫ ల లీ లు 

శతుహూంళారం అను స్థలమున గలదు, 28, |పమదము. మదపకర్ష ము [పమ 
@ 0౫ 

దము. పూర్వము వర్ణిత మమునది. [పియ పాయేత్యాదివాక్యాదికమున శై 

మదమున్నది. ఇది 'యెందున్నదో తెలియలేదు. 

24, _పమాదము. పిశాచాదుల వలన నాకస్మికముగా కలిగిన భయము 

(పమాదము. మాలతీమాధవములోని శోకమున నిది యున్నది. 

అంతె 9 కల్పితమంగల పతిసరాః స్రీ వా_స్టర కోత్సల 

వ్యక్తో త్తంసభృత। పినహ్య సవాసా వృక్పుండశీక [సజః 

ఏతా; శోణితపంకకుంకుముజువః సంభూయ కొంతే ః పిబ 

_స్య్యస్థి స్నేవానురాః కపాలచమ క్రై; (పితా; పిశాచాంగనాకి, 
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పికాచాంగనలు | పేవులతో కంకణములు కట్టుకొని (స్త్రీల వా స్తము 
లనెడు రకొతృలాభరణములు వ్యక్తము కాగా వాత్సుండరీక మాలలు కట్టు 

కొని నెత్తురు కుంకుమ ధరించి [పియులతో గూడి పుక్షైల పాతలతో అస్టిసార 
సురను తావుచున్నవి, శళృశానమున పిశాచముల యాగమనమున గలిగిన విశేవ 
మిం దభివర్షి తము. 

ఏర్, యుక్తి. యుక్తి యను నంగము పదార్ధముల కనో్టన్యము 
యోగ్యతాపాదనము. తుల్యశీలవయోజాళా మను స్థలమున గలదు. 26. (వో 
చన. పదార్థమునకు గుణములచే నతిశయారోపము. “చేదం ముఖ్యం "" ఇత్యాదు 
లలో [పరోచనయున్నది. 

27. పళస్తి, పిద్యాభిజాత్యాదుల న్తుతి [పస క్రి. మహోవీరచరితము 
లోని “ఉత్స త్తిర్రేవయజనాత్”” అను స్థలమున (పశ _స్తి యున్నది. 

ఉత్స త్రి రైవయజానా దృవ్మాచాది నృపః పితా 

సు|పసన్నో జలా మూర్తిరస్యాః స్నేవాం కరోతి మే. 

సీతాదేవి దేవయజనమ.న నుత్సన్న. ఈమె తండ్రి [బవ్మావాది జన 
కడు. ఈమె మూర్తి సుపసన్నో జ్ఞ్వలము. నా కాదరము కలిగించుచున్నది. 
ఈ విధముగా నర్ధములను భావించి శిల్పకాంగములను కూర్చువలెను. ఈ యంగ 

ముల యువావా౭ములు జ్ఞూతాజ్ఞాత (గంథముల నుండి యుదావాతములు. 

కావ్యముల నుండియు నూచితములు. అయినను స్వరూపవరిజ్ఞానమున నిబంధించుట 

యుక్తము. ఇటువై విన్యాసాది డోంబ్యంగముల నిరూపింపవలసి యున్నది. 

డోంబి.అంగలక్షణము 

రాజ్యా| ద్భంళ్లో వనే వానసేత్యాదా విన్యాస ఉచ్యతే 

కార్యాఖ్యానముపన్యాస ఇతి విద్వద్భిరుచ్య తే. 277 

పష కంచుకినా తాత స్తీవ్టతీత్యాదినోచ్య తే 

పావెర్నివృత్తిరేష్మూత విబోధ ఇతి కథ్యతే. 278 

సంచేవానిర్డ యో జాత ఇత్యాదా సా విలోక్య 
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సా వ్యావ్భాతా (పతివచో న నందే ఇతీర్యతే 

నిదర్శనసో్యో౬పన్యాసో వ్యానువృ త్తిరుదావ్భూతా. 280 
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నీల మేఘా శీతా విద్యుదిళ్యాదా సొ విలోక్యళాం 

[కియాసమా _్రిః సంవోరః ఫలస్యావా ప్తి రేవ వా, 981 

దేవతాభ్యో వరం [పాప్యేళ్యాదా సంవోర ఇష్యశే 

లీలాదిధిరుపాలంభః సమర్పణ ముదాహృతమ్. 962 

ధన్యా "కేయం స్థితత్యా దా దృశ్యతే తత్సమర్పణం 

డోంబ్యంగా న్యేవమాలోచ్య యథార్జాని [పయోజయేత్. 288 

విన్యాసాదుల లత్షణము డోంభీలకణకథన సమయమున నిరూపితము. 

1. విన్యాసము. ఇప్టవిరవాజన్య మయిన నిర్వేదవాక్యము. ోరాజ్యూ[ద్భంశః 

వనేవాసః “అను స్థలమున విన్యాస మున్నది. 8. ఉపన్యాసము. తత్తదర్ధసాధ 

నమున కార్యాఖ్యాన ముపన్యాగము. కంచుకితో మా తండి యిచట నున్నాడను 

టలో నుపన్యాస మున్నది. శి. పబోధము. సంశయభాంతి నివృ శ్తి విబోధమని 
పూర్వలకణము. “పావై నివృత్తి" అని యిచటి నూచనము. శాకుంతము 

లోని “సం పతి సందేవానిర్ణ యో జాతః" అను స్థలమున విబోధమున్నది. 

4. సాధ్వసము. అభూతమునకు సాధ్యనమున భూతోదాళణము చెప్పుట. కుమార 
సంభవకావ్యమున నెనిమిదవసర్గలో నిది యున్నది. 

వ్యావ్భొతా (పతివచో న నందభథెి 

గంతుమైచ్భ్చదవలంబితాంకుకా 

నేవే స్మ శయనం పరాజ్బ్ముఖ 

సా తథా౭వి రతయే వీనాకినః. 

(పథమసంగత మయిన పార్వతివర్ణన మిచట నున్నది. పలుకరించినను 

పలుకదు. పట్టుకొనినను పో నిష్టపడును. అటు మొ*మె శయ్య సేవించును. అయి 

నను శివుని రతి కయినది. దీనిలో సాధ్వసన్వరూవ మున్నది. “అభూతస్య 

భూతోదావారణం భయాత్ '' అని డోంవీలక్షణ కథననమయమున జెప్పిన సొధ్వస 

లమణము సంగత మేయగునా? |వకృతమున సొధ్వసనిరూపకపం కి |తుటితమయి 

నది. ఇచటి సాధ్వస మెట్టిదో? 

5. అనున్భత్తి. నిదర్శనోపన్యాస మనునృ త్తి. “నీలమేఘా।శితా 

విద్యుత్ '' నల్లని మేఘము నాశయించిన మెలుపు అనుటలో శ్యామసుంధరు 

నా(శ్రయించిన గోపికను భావించిన ననువృ త్తి యగును, 
B (84) 
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6. సంవోరము.. యథాభిలపితావా ప్తి సంవోర మని పూర్వరూపము., 

ఇచట |క్రియానమా క్తి ఫల[పా_ష్తి సంవోరమని యున్నది. రెండిటి నేకార్ట్రపర 

ముగా సంగతపరచుకొనవచ్చును. “దేవతల నుండి వరము పొంది” యను స్థల 

మున సంవోర మున్నది. ఇది యెచటిదో? 

7, సమర్పణము. విరవాజన్యపీడచే నుపాలంభ మొనరించుట సమర్పణ 

మచటిది. లీలాదులచే నుపాలంభ మిచటిది. ఆది యిది నొకటి. ముదారాతస 

నాందిలో సమర్పణ మున్నది. 

ధన్యా కేయం స్థితా శే శిరసి శశికలా కిన్ను నామెతదస్యాః 

నామైవాస్యాః తదేతత్సరిచితమపి తే విస్మృతం కస్య హేతోః 

నారీం పృచ్చామి నేందుం కథయతు విజయా న (పమాణం యదీందుః 

దేవ్యా నిహో్నోతుమిచ్భోరితి నురసరితం శాఠ్యమవ్యాద్విభోర్వః. 

గంగను దాచు శివుని శాఠ్యము రషించు గావుతమని నాందివచనము. 

బేవీశివుల సంభాష యిందున్నది. నీ శిరమున నున్న యీ ధన్య యెవరు? శశికల. 

ఈ మె నామమేమి? శెలియునుగదా! ఏలమరచితివి?!. చం్యదునడుగుట లేదు. 

(యీనడుగుచున్నాను. చందుని కాకున్న విజయనే యడుగుము. ఇడి దేవుల 

భావ. దీనిలో సమర్పణ మున్నది. ఇట్లివి డోంబి యంగములు. తత్తదర్థాను 

కూలమున వీని నాయోజన మొనరించునది, 

నాయకులు, నహాయులు 

చేవా ధీరోద్దతా క్లేయా ధీరోదాతా నృపాదయః 
అనూత్య'సేనాపత యో లతితాశ్చ స్వభావతః. 284 

ధీర పశాంశా విజయా |బావ్మాణా వణిజళ్చ యే 

క ఛారసవశా శేఒపి వ్యత్యస్తాః స్యుః కదాచిత్. 285 

ధీరోద్దకాదినాయకుల లోని విశేషము లిచట నిరూవితము లగును. 

'బేవులు ధీరోద్దతులు. రాజూదులు ధిరోదాత్తులు. అమాత్య సేనాపతులు ధీరలలితులు. 

(వావ్మాణులు వణిజులు ధీర (పశాంతులు. క థావశమున రసవశమున నీరును 

వ్యత్యస్తు: అగుదురు, చేవులు ధీరోదాత్తు లగుదురు. [బాహ్మూణులు ధీరోద్దతు 

అగుదురు. వీరలకు సంబంధించి యుండు విదూవకులలో స్వఠరూవ ఖేదమున్నది. 

అది సిశదముగా నిచట నిరూపణార్హ్హము. 
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నాయకొానామ థై తేషాం చళ్వారః స్యుర్విదూమకాః 

విదూషక'స్తు చేవానాం సత థ్ వాక్చ | తికాలవిత్ . 

క్ర ఎ్రశొరకఎకగ్ధిలి శమ ఊ వోపోవావిశారద। 

య థాద్భు ష్టార్ధ వాది చ నాట్యవిత్సరిహోసకః. 

విదూషపక స్తు భూపానామగామ్యపరిహోసకః 

అగేషు (స్త్రీషు శుద్దశ్చ చెవీపరిజన పియః. 

ఈ ర్ష్యాకలవాళారీ స్యాదంతఃపురచరః సదా 

నర్మవి తృజయ [కో ధే దేవ్యాః కించి తృ సాదకః. 

భూప శేర్చోగి నీనాం చ మిథః ప్రీతిం రతిం తథా 

క్వ దిచ్చ ఘటయ త్యేవ క్వచిద్విఘటయత్యపి. 

విదూషకశ్చ భూపానా మేవ నూదిగుణో భవేత్ 

అర్లీ లవాక్చ దంపతో రవ రాధం వ్యన కి చ, 

భజ్యాభక్యు పియో నిత్యం మర్మ్శస్పృక్ నర్శవక్తి చ 

అర్థలా భే (పీతిదానం రమయత్యేవ భోగినీః. 

పరిహాస పాయవాక్యః పరివాసకథారు చిః 

పవమాదిర మాత్యా దేర్విదూవకగుణ [కమః. 

శఠో విరూపవేషశ్చ విరూపాంగవచః| కమః 

విరూపపరిహాసశ్చ విరూపాభినయాన్వితః 

ఇత్యాది థిర్లుగా_ ర్యుకొ వణిజళ్ళ విదూషక 8. 

687 
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267 
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విల] 
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298 
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ఇందు దేవ - రాజ-[జాహ్మణ-వలిగ్విదూవకుల స్వరూప మున్నది. 

దేవాదినాయకులకు నలుగురు విదూషకు లుందురు. చేవవిదూవకుడు సత్యవచనుడు 

[శికాలవిదుడు కా ర్యాకార్యవి శే షవిదుడు ఉవోాపోవా విశారదుడు నగును. 

యథాదృష్టార్థవాది నాట్యవిదుడు పరిహాసకుడు. ఇట్టివాడు దేవవ్య కుల విదాష 

కుడుగా నుఠిడును. భూపాలకుల వీదూషకు డిట్టుండును, ఈత డ(గామ్యపరి 

వోసకుడు. [దవ్యవిషయమున (స్త్రీ విషయమున దో షముండదు. శుర్దుడు. దేవి 

పరిజనుల కిష్టుడు. ఈర్ష్య నుత్సాదించును, కలహాము కలిగించును. నిత్య మంతః 

పురమున సంచరించును. నర్మవిదుడు., [పణయకో పము కలదయినచో దేవి 
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నొకింత (పసన్నను జేయును. భూపతికి భోగినీవనితలకు పరస్పరము టపీతికలిగిం 

చును. రతి నుత్చాదించును. ఒకప్పుడొకఠికి ఘటనము కూర్చును. విఘటనము 

కూర్పును. రాజులవిదూషకు జేవమాదిగుణుడు. 

అమాత్యాదుల విదూవకుల గుణ|కమ మీ విధమున నుండును. ఆ శ్రీ 

లము పలుకును. దంపతుల యపరాధము వ్యక్త 'మొనరించును. భణ్యాభత్యుము 

లందుకొనును. ఇశ్లు చేయా వేయములు. ఇది నిత్య మాతని విధి. మర్మస్పృ 

జత్నర్మువచనములు పలుకును. [ద్రవ్యము లభిం చెనా [పీతి |పదర్శించును. “భోగినీ? 

రమయతి” భోగినీవనితల సంతోవ పెట్టును. భోగినీభోగసంభోగముల పొందు 

ననియు (గావ్యూము కావచ్చును. వా రర్ధమీచ్చుట యావళ్యకము. పరివోస 

వాక్యము పరిహాస పాయకథ వీని యందాన క్తి కలవాడు. ఇట్లు అమాత్యాదుల 

విదూసకుని గుణ[కమరీతి [గహించునది. ఇక వణిగ్విదూషకు డొకడున్నాడు. 

వీడు ళఠుడు. విరూపవేమడు. విరూపాంగుడు. విరూపవచనుడు. విరూపపరి 

వోసుడు. విరూవాభినయాన్వితుడు, అంతయు విరూపముగా నుండును. ఇట్టి 

గుణములతో వణిజుల విదూవకుడుండుట పర్మిగాహ్యూము. 

ఇక నిటువై కావ్య భేదముల పరిశీలనము (ప్రన్తుత మగును. ఆఖ్యాయి 
కాది కావ్య భేదములు శృంగార్మపకాశమున నిరూపితము అయినవి. వాని వీని 

సంవాదము సంభావనించుట యు కము. 

కావ్య భేదములు 

దివ్యము_ర్య్యమయీ యత్ర (క్రియతే కవిభి; కథా 

ఆఖ్యాయికై వ సోచ్చ్వాసా ఛాంకావందురితి స్మ తౌ (శ. 295 

యత్ర గ్రుతీతిహాసార్థాః వేళలా వాప్య వేశలా? 

| నిబద్దా వర ర్శనో పేతాః సర రబంధః స ఇమ్య తే, 206 

సర్గబం లేన తులో యః [పాక కేన నిబధ్య తే 

అక్వానబంధః : స ఇతి సేతుబంధ వదుచ్యతే. 297 

'ఆహ్మభ్రంశేన బద్దో యః మా కాచ్చందోభిరన్వితః . 

వన్రంధిబంధో విశ్దేయో యథాబ్చిమథనాదికః. 298 

| నకం వి(ప్రకీర్ణాః స్యుః సంహితా యత కోవిదై_ః 
పశపపశశ్యఖిహాళా రఘువంశో యథాకృతః, * “299 
-_+7 
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యత ల్లోకక్ళృతో యు క్రిసముదాయో రసాన్వితః 

ఏక్మపఘట్టకే సో౭యం సంఘాత ఇతి కథ్యతే, 800 

నానాప్రఘట్టశకై రృద్దః కోళ ఇత్యభిధీయళే 

ఆఖ్యాయికా చ శాస్త్రం చ గద్వే నెవాఖిధీయతే. 80! 

మవేోకావ్యాది పద్యేన తాఖ్యాం చంపూర్ని గద్య తే 

[పాక్ళ తన కృతే కావ్యే లంబచ్చే దః పశస్యతె, 02 

వివతి. తార్థకమవతో్క్కశే పద్దతిరిష్య తె 

మం తార్థగుమృన పాయే సంద ర్భి పటలం భవేత్. 808 

యత లతణముచ్చ్యేశ పరిచ్చేదో౭[త లత్యుశే 

(గన్భన్య దుర్చోఛార్ధస్య వ్యాఖ్యా య[తాభిథియతే. 804 

త|తాధికార ఇతి చ విచ్చేదః కథ్యతే బుధై 8 

శా_స్త్రషు త_త్తదర్ధస్య నామ్నా వాద ఇతీరితః. 805 

అధాంయర్యా పర్వభి ర్వా పురాణచ్చేదకల్పనా 

అధ్యాయొరిశివోసాదా విచ్చేదః కథ్యతే బురై 8, 808 

ఉచ్చా్వాసాశ్వాసవిచ్చేద| గన్గాః స్యుర్యమకాదయః 

అజ్మచ్చేదో విధాతవ్యః (వబన్దే౭ ఖినయాత్మ కే. §07 

ఇత్యాదిభేదా దృశ్య శ్రే విచ్చేదన్య క్వచిత్య్వచిత్ 

శే చిద్దర్భశ సిద్దా శ్చ కచిళ్ళామయికా అపి. 808 
(a o 

ఇత్యాది సర్వ మవధార్య కవిః (సబన్హ్లం 

కుర్యాద్య భా బుధ ఆన; శృయయాత్సుఖిన 

విద్వజ్జన శవణవ_ర్హ్మసుఖా త్పబన్లో 

నేతుః క వేరవి విధాస్యతి భుక్తిముక్కీ. 809 

ఇతి [శీశారదాతనయవిరచి తే భావ పకాళనే 

నృత్య భేదస్వరూప |ప్రకారనిర్లి యోనామ 

నవమో౭ధికారః, 
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ఆఖ్యాయిక నర్గబంధము ఆశ్యాసబంధము సంధిబ"ధము సంహిత 

సంఘాతము కోశము చంపువు అను కావ్య భేదముల లతణము లిచట విచారితము 

లగును. వీనిలో నాఖాస్థయిక యిట్లుండును. ఇందలి కథ దివ్యమ_ర్యమయముగా 

నుండు నట్లొనర్పవలెను. ఇది యుచ్చా్య్వాసవిభాగములత్ పరిచ్చిన్న మగును. 
ఇట్రిది యాఖ్యాయిక, ఇట్టి వాని వి శేషలచణము లితర| గంథములలో నింకను 

గలవు. సర్గబంధ మను కావ్యమున (శుతీతివోసార్ధములు పేళలము ల పేశలములును 

నిబద్దములై వర్ణ నో పేతముల్లై రూవసంపాదకము లగును. అట్టిది సర్గబంధము. 

సర్లబంధతుల్యము (పొక్ళతభా మూనిబద్దము నగునది యాశ్వాసబంధమను కావ్య 

మగును. [పవర సేనర చిత సేతుబంధ మిట్టది. అప భంశభాషానిబద్దము మా తా 

చృందసృమన్వితము నగునది సంధిబంధకావ్య మగును. _ అద్దిమథ సాదికావ్యము 

లిట్టవి. విపకీర్ణము లయిన వృత్తాంతములు కోవిదులగు వారిచే సంహితము 

లయినచో సంహిత యగును. రఘువం శమీ విధముగనిర్మితము. యు క్తిసము 

దాయము శ్లోకనిబద్దమై రసాన్వితమై యొక పఘట్టమున సంగతముగ నుండు 

నేని సంఘాతకావ్య మగును. నానా పఘట్టములతో నిర్మిత మగునది కోశము. 

శాస్త్రము నాఖారయికను గద్యముననేె నిబంధింతురు. మహో కావ్యాదులు పద్య 

నిబద్ధము లగును. చంపూకావ్యము గద్య పద్య నిబద్ధ మగును. 

[పాక్ళతమున నిబద్దము లయిన కావ్యము లందు లంబము లంబకము 

అను విధమున విభాగము సముచితముగా నుండును. కోశము నందు వీవ ఊఉ తార్డ 

[కమవిధోనమున పద్దతి యుండుట శోభించును. మం(ార్జముల గుంభన [ప్రాయ 

మయిన సందగ్భమున పటల మను విళాగ ముచితము. లక్షణము నిరూపిత మగు 

నేని పరిచ్చేద మను విభాగము యుక్తము. దుర్భోధార్థక మయిన |గంథమునకు 

వ్యాఖ్యానమభిహిత మగునేని అధికార మని విచ్భేదము నిరూపించుట బుధసమ్మ 

తము శా(స్రృములలో త త్తదర్గముఖకు వాద మని నామము యుక్తము. పురా 

ణములలో ఛేదకల్పనము అధ్యాయపదములతో పర్వపదములతో చేయుట యుచి 

తము. ఇతిహాసాదులలో నధ్యాయములతో విచ్చేద ముండుటను బుధులు చెప్పిరి. 

యమకాదులు కల (గంథములలో నుచ్చా్వాసవిచ్చేదము శ్వాసవిచ్చేదము 

యుక్తము. అభినయాత్మక మయిన [వబళధమున అంకచ్చేద మొనరించుట 

యుక్తము. [గంథములలో విచ్చేదము కూర్చుట కచ్చటచ్చట నిట్టిభఖేదములు 

గోచరించుచున్నవి. కొన్ని నామసం'కేతములు దర్శనసిద్దములు. కొన్ని సామ 
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యికములు. కావ్యధర్శ్మవిదుల సం|పదాయపరంపరా సమాగతము లయిన సంకేత 

ములు సామయికములు, ఇట్టి వన్నియు నుపాబేయములు. 

మహాకవుల మార్గానుసారమున నిరూపితము లయిన యిట్టి సర్వవిధ 

విశేషములను సావధానముగా కవు లవధరించి | పబంధములను రచింపవలెను. 

బుధజను లి [పబంధమును సుఖముగా విందురు. ఆస్వాదింతురు. విద్వజ్ఞ నుల 

[శవణమార్షమున సుఖము సంపాదించుట వలన (పబంధము నాయకునకు కవికి 

భు క్తిము క్తులను కూర్చుగలదు. బుధజనాభినందనాస్పద మగు నటుల నిర్మించు 

టలో కవి సావధానుడు శావలయునని యుపదేశపరముగా నిరూపించుట పున 

రుక్త్రపాయ మనినను ముఖ్యా పేతీతము. 

ఇది (శ్రీ) శారదాతనయ విరచితమెన భావ పకాశమునందు 

భావాలో కమున నృత్య భేదస్వరూప పకారనిర్ల యమనెడి 
రొ 

నవమాధికారము, 



దశవూధికారవుు 

నాట్య(పయోగభేద (ప్రకారనిర్హయము 

ఈ దళమాధికారమునకు నాట్య! పయోగభఖేదవకారవిశేమ నిర్ణయ 

మని నామసం కేతమున్నది. పూర్వాధికారముల నామనంకేతము వలె నిదియు 

సాభ్మిపాయము.  ఒకవిధముగా నిది |పకీర్ణాధికారము. పూ ర్వాధికారములలో 

నిరూపితాంశావశేషవిశేషముల నిరూవణ మిందు కొంత కలదు. నాట్య వేదావ 

కారకథ యిందు భావనీయము. తత్పనంగమున నాట్య|సయో_క్తల స్వరూప 

ములు, నటుడు గు రి ంపవలసిన రాజపరివార న్యరూపమున్నది. రంగమండప 

స్వరూపమ'న్నది. సంద ర్భానుసారమున మార్గ దేశీ నృత్యనృ _త్తములు, నాట్యాదు 

లలో బృందావళ్యకత, బృందవి శేషములు, (ధువారూపములు నికూపితము లయి 

నవి. రసభావరీతి, తద్వాక్యార్థత, ర సేతరవా వ్య్యార్థత ప్రతిపాదిత మయినవి భారత 

వర్ష స్వరూపము, అందలి భామో వ్యవస్థ, నాటో్యపయోగి భాష, గోష్టి 

స్వరూపము నిరూపితమయినది. _శారచాతనయుడు (శ్రీమదభినవగుప్తాను 

యాయియగుట [పామాణ్యసంపాదనమునకు నిర్షిష్మమయినది. 

ఉక్తా నాట్యన్య నృత్యస్య భేదాః స్వే యథార్థతః 

భరతాదిభిరాచా-రై రః [వణీశనై వ న_ర్హ్మనా. 1 

మార్గ దేశీవిభా గేన తె ద్విధా పరికీ రితాః 

తెపాం వబంధ భేదానాం (పయోగ కమ ఉచ్య తె. బి 

భరతాదులు నిర్మించిన మార్గమున నాట్యభేదములు నృ త్త భేదము 

లన్నియు నర్రానునారమున (పతివాదితము లయినపి. ఆ నాట్యన్భ త్తములు 

మార దేశీ భేదమున దివిధము అనిరి. ఇక నిచట నా మార్గ దేశ పబంధ భేదముల 

[వయోగ్యకమము నిరూపిత మగును. మాగ్గబేశీ పయోగోత్స తి నూచన 

మునకు (పాక్షనేతివృ త్తనూచన మావశ్యకము. 

నాట్యోత్ప ర్తి 
పురా మనుమహీపాలః స_ప్పద్వీపవతీం భువం 
పాలయన్ దుర్భరేణాస్యా భారేణ (శాంతచేతన;. వి 
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కేనాస్య భూమిభారస్య విశాంతిసుఖమాప్ను యాం 

ఇతి సం చింత్య పితరం సవితారముదై తత. 4 

పురాకల్పమున మను మహీపాలుడు స_్రద్వీపములు కూడిన భూమిని 

పాలించుచు దుర్భ్శరభూభారమున [శాంతచేతను డయినాడు. “ఈ భూభారవి శాంతి 

సుఖమును నేనెట్లు పొందుదును?'' అని చింతవడి యాలో చించి తం|డియగు 

సవితృ దేవు నీక్షించెను. ఆశని యను[గవామున నుపాయము అభింపవతెను. 

త థై వాభ్యాగమ_త్తత్ర భాస్కరః పు తవత్సలః 

మనుర్న్య వేదయ తనె శై భూథారశ్లేశమాత్శనః. ర్ 

స మసోర్భారఖన్నన్య వి శామోపాయమబ [వీత 

అప్పుడే పుుతవత్సలుడయిన భాస్కరుడు విచ్చేసెను. మను వా భాస్క 

రునకు తన భూభారశక్లేశమును నివేదించెను ఆ భాస్కరుడు భారఖిన్ను డయిన 

మనువునకు వి శామాపాయము నిరూపించెను. తానుగా తానై నిరూపింపలేదు. 

చిరకాలాగ్షత మయిన యభిజ్ఞ సం ప్రదాయసమాగత మయిన యుపాయము 

సూచించెను. ఒకప్పుడు (సష్టయు నిట్ల్టయ్యెను. విష్ణువు నపాయ మడిగెను. 

విష్ణువు శివనన్నిధి "కేగు మనెను. (బహ్మ్ శివునడి గెను. శివునకాలోచన మక్కర 

లేదు. “నా నుండి గుర్తించిన నాట్యవేద మీతనికి శెప్పుము.” అని శివుడు 
నందికేశ్వరునకు నూచించెను. నందికేశ్వరుడు |బహ్మాకువచేశించెను. [బహ్మా నుండి 

భరతులకు నాట్య వేదము లభిం చినది. ఇట్లు సం|పదాయ విశుద్దళా బోధనమున 

కిచట భూతార్థ సూచన మావళ్యక మయినది. అదియిచట నున్నది. భాస్కర 

కథనములో నిది యున్నది. 

పురా దుగ్గావినాథస్య నాొభికమలసంభమవః, ౮ 
కన 

(బహ్మో౭ఒసృ్ఫజదిమాన్ లోకాన్ జంగమన్థావరాత్మకాన్ 

ఏతేషాం పాలనాయానవ్యాపారపఠిఖేదితః . 7 

విశ్రాంతి నుఖమన్విచ్చన్ను పాగచ్చచ్చిగ యః వత్తి౧ 

(పజాపాలన భేదస్య విశానూయ వ్యజి క్లీపక్. 8 

అచింతయద్దేవదేవః (శాంతం వీజ్యూత్మసం భవం. 

శేనై_వాస్య వినోచేన విశ్రామః సంభ వేదితి, 9 

B (85) 



874 ఖాన సకాశము 

విచింత్య భావం స్వ త |తభావినం విధిమ|బవీత్ 

పూర్యము దుగ్గాద్దీనాథుని నాభీకమల సనంభథూతు డయిన (బవ్మా 

.జంగమస్థావరాత్మకము లయిన నీలోకములను సృజిం చెను. ఈ లోకముల 

పాలనాయాసవ్యాపాశ మున పక్రిఖిన్ను డ య్యెను. విశాంతిసుఖ మధిలషించుచు 

(శ్రీపతి సమీపమున కేగెను. (పజాపాలన భేదవి శామమున కై విజ్ఞాపన మొన 

రించెను. అప్పుడు చేవచేవుడు (శ్రీసతి |బహ్మ |శాంతు డగుట చూచి యాలో 

చించెను. “ఏ వినోదమున నీతనికి వి|శామము లభించునో!” ఇట్లాలోచించి 

భావము నిశ్చయించి తన సన్నిధి నున్న (బవ్మా నిట్లు పలికెను. 

గచ్చ! [బవ్మాన్! పురారాతిమంబికాపతిమీశ్వరమ్. 10 

న తే వి శాంతిసుఖదముపాయముప దేత్యుతి 

ఇత్హనూాజ్జాపితో (బవ్మో 'బేవదేవముమాపతిమ్. 1: 

అభిష్టాయాత్న్మనః ఖేదం సర్వం తనె నై వ్యజిజ్ఞి పత 

“లహ్మో! పురారాతి యంవికాపతి యయిన శివుని సమీపమున కేగుము. 

శివుడే నీకు వి శాంతినుఖ మిచ్చు నుపాయ ముపదేశించును.'" ఇట్లు విష్ణువాజ్ఞా 

పింపగా |బవ్మా యుమాదేవీనల్లభు డయిన దేవదేవుని స్తుతించెను. తన సర్వ 

ఖీదము శివునకు నివేదించెను. 

విజ్ఞాయ శంభు _న్తజ్టేదం నంది శేశ్వరమభ్యధాత్. 12 

మత్సకాశాదధీతం త్వం నాట్య వేదమ శేషతః 

ఆఅధ్యాపరైనం [బహ్మాణం సపయోగం సవి న్తరమ్. 18 

అప్పుడు శంభునాథుడు [బవ్చాఖీదము గుర్తించి నందికేశ్వరు నిట్టు 

పలిశెను-నా సమీసమున నధ్యయన మొనరించిన నాట్య వేదము సర్వము సవి_స్త 

రముగా [పయోగసహితముగా నీ [ఐవ్మా కధ్యాపన మొనరింపుము-అని. 

స త ఖేత్యబ్దజన్నానమధా్యాపయదశేవతః 

ఆధ్యాప్యావో చ దేతస్య వేదనై ఫ్రవ (వయోగతః., 14 

జగతాం: పాలనాయాసవి శాంతి సుఖమాప్పుహి 

ఇత్థం స నందినా౭౭జ్ఞ వ్ఞః సమాగత్య స్వమందిరమ్, 15 
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నాట్య వేద పయోక్తారం భారతీసహితో ఒస్మృరత్ 
స్ట తమా శే మునిః కశ్చిచ్చిమ్యైః పంచభిరన్వితః, 16 

పురో౭వతసై భారత్యా సహితస్యా బ్ల జన్మనః 

తాన బవీన్నా ట్య వేదం భరళేతి పిళామవొాః. 17 

ఆ నంది “తఛాి' అనెను. సమ[గముగా (బవ్యూకు నాట్య వేద మధ్యా 

పనము చేసేను. అధ్యాపనము చేసి “ఈ నాట్య వేద[పయోగముననె జగముల 

పాలనాయాసవి శాంతిసుఖము పొందుము.” ఇట్లు నండీశ్వ రాజ్ఞ ప్ర డయిన 

[బవ్మా స్వమందిరము చేరి భారతీనహితుడై నాట్య వేదము [పయోగించు వానిని 

స్మరించెను. అట్లు స్మరింపగనె యొక ముని యయిదుగురు శిష్యులతో గూడి 

విచ్చేసెను. భారతీసహితు డయిన (బహ యెదుట. నిలబడెను. పితామహుడు 

వారలను జూచి “నాట్య వేదం భరత” నాట బ్ర వేదమును భరించుము అనెను. 

తె౭ధీత్య నాట్య వేద తత్పయోగాంళ్చ పృథగ్విధాన్ 

పురావృత్తాని దేవానాం (పం ధేషూపదిళ్య తే, 18 

రనై ర్భావై రభినయెః పయోగెశ్చ పృథగ్విధెః 

నాట్య వేదోదిై 8 సమ్యక్సద్మ యోనిమతూతువన్ ం 19 

తువస్తే భో వరం (పాదాడభీష్షం పద్మవిష్టరః 
ఠి ౦0 A) A) 

నాట్య వేదమిమం యస్మాద్భర కేతి నుయేరితమ్. 20 

తస్మాద్భరతనామానో భవిమ్యథ జగ_్త)యే 

నాట్య వేదో౭పి భవతాం నామ్నా ఖ్యాతిం గమిష్యతి. 21 

ఇత్యాదిళ్య తతో (బవ్మో శై కేన భరతశతై సృవా 

వినోదయతి లోకానాం రతావ్యసనజం (శమమ్. లిల్లి 

వారు నాట్య వేదమధ్యయనము చేసిశి. నానావిధము లయిన [పయో 

గములను శెలిసికొనిరి, చేవతల పురావృత్తములను వారు |పబంధములందు 

సంధానించిరి. రసభావములతో నభఖినయములతో నాట్య వేదో డిశము లయిన శానా 

విధపయోగములతో లెస్సగా [బవ్మాను నంతోమ పరిచిరి. అట్లు సంతుష్టు 

డయిన పద్నవిష్టరుడు వారి యళ్రీష్ష మను| గహించెను. “నాట్య వేదం భరత 

అని నే నంటిని గావున మీరు జగ _త్త)యమున భరతనామము కలవారగుదురు. 
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గాపుత, ఈ నాట్య వేదమును మీ పేరిట (వఖ్యాతి పొందగలదు ” అని |బహ్మా 

యాధేశంచెను. [| బహ్మ యాభరతులతో గూడి లోకరణూవ్యసనజన్య మయిన 

(శమమును విడనాడినాడు. ఇది భాస్కరుడు మనువునకు జెప్పి యింక నిట్లనెను, 

త్వమప్యారాధ్య తం దేవం మనో! | బహ్మోణమచ్యుతం 

విజ్ఞాప్య వసుధాభార న్లశవిశామ హేతవే. 28 

"లేన (వణీతె ర్భరత పయో. * భువి కల్సిశై 

ఆత్మానం భూభర | శాంతం వినోదయ యశానుఖమ్. 24 

ఇత్తమాదిళ్య చ మనుం ది నేశ్యస్త్రిదివం యయా 

ఓయి మనూ! నీవును _బహ్మ దేవుని విష్ణు దేవుని ఆరాధించి భూభార 

శ్లేశవి శామమున కై విజ్ఞాపన మొనరింపుము. |బవ్మా నిరూపించిన భూమిలో 

కల్పితము లయిన భరత|పయోగములచే భూభర|శాంత మయిన నీ యాత్మను 

యథాసుఖముగా వినోద పెట్టుకొనుము. ఈ విధముగా భాస్కరదేవు డాదేశించి 

[తిదివమున కేగెను, 

మను | రృహ్మసదో౬ భ్యేత్య (పణిపత్య పితామవామ్. 25 

ఆత్మనో భూభర | శాంతిం వ్యజిజ్ఞి పద శేషతః 

చతురు భఖ జాపి విజాయ మనోర్భూమిభరక్ష మమ్. 26 
So య 

ఆహూయ భరతాన్ సర్వానిదం వచనమ,బవీత్ 

తం[డియగు భాస్కరుని వచనానంతరము మనువు [బవ సభకేగను. 

పితామహుని నమస్కరించెను. తన భూభర|శాంతి నశేవముగా విజ్ఞాపనము 

చేసెను. అప్పుడు చతుర్ముఖుడు మనువు యొక్క భూభరక్షమము శెలిసికొని 

భరతుల నందరను బిలిచి యీ వచనము వలికెను. 

యాతయూయం మహీం విపా మనునా |తిదివాదితః. 27 

భారతం వర్ష మా శ్రిత్య వర్తధ్వం మనునా సహా 

ఇతి నంచోదితాస్తేన భరతాః పద్మ యోనినా, 28 

అయోధ్యాం మాన వెం దేణ మనునా సార్ధమాయయుః 

+ వ్మిపులారా! మీ రి (తిదివము నుండి మనువుతో జనుడు. భారత 

వర ర్ల మ్నాశ్రయించి యుండుడు. మనువుతో నుండుడు. ఈ విధముగా (బహ్మాచే 



తశనూరికారము గ్ర 

సంచోదితులె భరతులు మానవేం[దు డయిన మనువుతో గూడ నయోధ్యా 

పట్టణ మెగిరి. 

తత్ర రాజర్షి చరితం పురా కల్పాంత రే కృతమ్. 29 

(పబం ధేషూపదితై్యైత త్త త్తన్నేశృపరిచ్చదం 

రసె రావె రభినయె;ః [ప్రయో గై శ్చ విచితితె ౪. 980 
(= (=n Cc. mn CC కా 

నాట్య వేదోపద్శిఘైన సదా సంగితవ ర్త్మనా 
(ఎ) అణాల 

భూథారవవాన శాంతిం మనోః సమ్యుగపానుదన్ . లి] 

అయోధ్యసట్టణమున పురాక ల్వాంతరమున నిర్మిత మయి:న రాజర్షి 

చరితమును [పబంధములందు నిశ్రైతిచిరి. ఆయా నాయ"”*పరివారసహితముగ 

నిరూపించిరి. రనములచే భావములచే నధినయములచే చి|తవిచి తము లయిన 

[పయోగములచే నాట్యవేదోవదిన్ల మయిన సంగీతమార్గమున మనువు యొక్క 

భూభారవవాన | శాంతిని తొలగించిరి. ఇట్టి నాట్యము వి|శాంతిజనన మయినది. 

మనువు (శాంతి పోగా సంతుష్టు డయ్యెను. 

పరిగృహ్యా తతః శిష్యూన్ఫరతాన్ కాంశ్చన ద్విజాన్ 

దేశే దేశ ననేందాణాం వినోదం తై రచీకరత్., 82 

త|త ప్రయుక్త సంగీతం చేశరీతిపరిష్క్భుతం 

(పయోగాణాం చ వై చి శాద్దేశీత్యాభ్యా ముపాగమత్. లి 

నాట్య వేదాచ్చ భరతా; సారము ద్భ్రృత్య సర్వతః 

సం|గవాం ను|పయోగ రం మనునా (పార్టితా వ్యధుః. 84 

ఏకం ద్య్వాదశసావాసై Ye శోశకెరేకం తదరతః 
ఎ దండె (౮ 

షడ్ళ్భిః శేకనవానై 9ర్యో నాట్య వెదన్య సం|గహాః. రి 

భరశతె ర్నామతస్తే పాం [పఖ్యాతో భరళతాప్వాయః 

యదిదం భారతే వై మనునా సు పకాశితమ్, 86 

అనంతరము మనువు భరతు లయిన కొందరు శిష్యులను (బాహ్మణు 

లను స్వీకరించి వారలచే దేశ చేశమునను నళేందులకు వినోదమును సంపాదింప 

శేసెను. అచట [పయుక్త మయిన సంగీతము దేశీకితి పరిషత మయినది, 
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[వయోగముల వై చిత్యమున “దేశి యను నామ (పథ్యాతి పొందినది. భరతులు 

నాట్య వేదము నుండి సర్వతః సారము సం గహించి సుపయోగార్డ మయిన 

నం[గవోత్శకముగా నిర్మిం చిరి. అట్లెనరింపవలయునని (పార్డించిన మనువుకాంత 

కారణము. ఒక సంగవాము ద్వాదశనవా। నళ్లోకపరిమితము. వేరొకటి యందు 
సగ మయిన షట్సవా స్రశ్లోకపరిమితము. ఇది నాట్య వేద సం[గహము. ఆది వారి 
పేరున భరతనామమున (పఖ్యాత మయినది. భారతవర్ష మున మనువు | పకాళింప 

"జేసిన నాట్య వేదనం | గహూము భరతనామముననె | పసిద్ద మయినది. 

సంగీతళాస్త్రం సర్వత రాజ్ఞాం విశాంతిసౌఖ్యదం 

తస్మాదిదం వినోదార్థం శాజ్ఞా మేవ పు రాకృతమ్. 87 

విశామాయ మహీభారవి శాంతానాం సుఖ పదం 

నాట్య(పయో కలు 

సంగీతశ్యా స్త్రము లోకమంతట రాజులకు వి శాంతిసెౌఖ్య[ పదము. 

కావుననే రాజుల వినోదమునకే పూర్వము నిర్జీతమయినది. మహీభారవి శాంతుల 
విశాంతి సంపాదనమున సంగీతశా(స్త్రృము సుఖ పదము. ఈ భూమిలో భార 

వి శాంతుల కందరకు నిడి సుఖమిచ్చి వ[ శాంతి నీయగలదు. 

అస్య సంగితశా(న్రు స్య [పయో _క్రనాణాం చ లక్షణమ్. 88 

స్వరూపం కర్మ వై తేషాం యథావ[త్సతిపాద్య తే 

నూ తధారః (పథమతళతో నటః పశ్చా త్తతో నటీ. 89 

న పారిపార్శ్వక ః పళ్చా త్తతః తే చ కుఠకీలవాః 

విదూవకేణ సహితా నాట్యకరోపయోగినః. 40 

ఈ సంగీతశాస్త్రులమణము త|త్స్నయోక్తల లక్షణము [పయో కల 

స్వరూపము వారి కర్మ యథాశా స్త్రముగా నిచలు (పతివాదిత మగును. మొదట 

సూ తధారుడు, ఆనంతరము నటుడు, పిమ్మట నటి, అనంతరము వారిపార్శ్వ 

కుడు, ఆ పిమ్మట కుశలవులు విదూషకుడు--వీము నాట్యకర్మలో నుప యోగించు 

వారని (గహింపదగును. 

నాట్యకర్మ్మపయోక్తా యః స తద్విద్భిరుదిర్యశే 
శనౌైలూషపో భరతో భావో నట ఇత్యాటినామభిః. 41 



దశమూారికారము 879 

నానాశీలస్య లోక స్య భావానాసయతీవా యః 

భూమికాసాః (పవిశ్యాతః ఎ లూష ఇతి కథ్యతే, 42 

భాషావర్ణోపకరళై ర్నానా పకృతిసంథవం 

వేషం వయః కర్మ చేష్టాం వి [భద్భురత ఉచ్యతే. 48 

అతీతం లోకవృత్తాంతం రసభావసమన్వితం 

స్గభావవన్నాటయతి యత_స్తస్మాన్నటః స తేక 44 

సూ తయన్కావ్యని&_వ్ల వస్తు నేత కథా రసాన్ 

నాందీళ్లో కేన నాంద్యం తే నూ తథధార ఇతి స్త లేకి 4b 

ఆసూత్రయన్ల్గుణాన్నేతుః కవేరపి చ వస్తునః 
రంగ పసాధన| పౌఢః సూ తధార ఇహోచ్యశే. 46 

భర తేనాభినీతం యద్భావం నానారసా శయం 

పరిష్కురోతి పార్శ్వస్థః స భవేత్సారిపార్భ్వక'ః. 47 

చతురాతోద్యవిద్వాగీశ్ర |పియవాగ్గీతతాలవిత్ 

ఉపధార్య |పయోక్తా యః స సూ తధ్బ్భగితీరితః. 48 

నాట్యకర్యలో నుపయోగించువాఠి స్వరూప మిచట నిరూవిత 

మగును, నాట్యకర్శ్మ పయో క్ష యగువానిని నాట్యవిదులు ౫ లూవ-భరత-భావ_ 

నటాది నామముల వ్యవహారింతురు. వీరి స్వరూపలమణ మీ విధముగ నుండును, 

వీరిలో ఇ లూషుడను వాని లతణ మిట్టున్నది. నానాశీలములతో నుండు 

లోకము యొక్క అనగా, లోకము నందలి జనుల యొక్క భావములను వారి 

వారి భూమికా[పవేశమున భాసింపజేయువానిని 3 లూవ పదమున వ్యవవారింప 

వలెను. భరతుడు. భాషావర్హోవకరణములతో నానా |పకృతిసంభన మయిన 

వెషమును వయనును కర్ళను చేష్టను అనునరించువాడు భరించువాడు భరతు డన 

దగును. నటుడు. అతీతమగు లోకవృత్తాంతను.ను రసభావసమన్వితముగా స్వభావ 

ముగా నటించువాడు నటింప జేయువాడు నటుడని వ్యవవోర్యు డగును. న్మూత 

ధారుడు. కావ్యములందు నిఓి పము లయిన వస్తు నెళ్ళ కథా రసములను నాంది 

శ్లోకమున నాంద్యరతమున నసూతణ మొనరించు నేని నూ(శధారు డగును. నాయ 

కుని గుణములను కవివిశేషములను వస్తుగుణములను ఆనూశణ మొనరి చుచు 

రంగ పసాధన ('పౌఢు డగు నాతని సూత్రణారు డండురు, పారి పార్భ్వుకుడు' 
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భరళాభినీతమగు భావమును నానారసా| శయముగా పార్శ్వము నందుండి పరిష్క 

రించు వాతని పారిపార్భ్యకు డందురు. నూ(తధారుని స్వరూప మింక నీవిధ 

ముగా నున్నది. చతుర్విధాతోద్య విదుడు వాగ్మి [పియవాక్కు. గీతళాల 

విదుడు సర్వము ధారణ మొనరించి (పయో గించువాడు సూ తధారు డగును. 

క్రియాః 

మేధావినో విధానజ్ఞాః స్వన్వకర్శ్మణి పండిళాః. శీల 

ఒర ర్ అద ఎల మో ఉప్బ్వలా రూపవంతశళ్ళ నృప పక్టతణ 

సూ తధారహిళా దజా యథోద్దెళ పయో గినః 

పధి రేవ గుణె ర్యుకా నటా నాడు భవరితి హి. 50 

తూామికాభిర నేకాఖిః కర్మ వాగంగచేస్టీ తె 8 

యథా పశ్ళతిసంధాన కుశలా స్తే కుళీలవా 8, ల్] 

చతురాతోద్య భేదజ్ఞా స్తత్కలాను వికారదాః 

కరణాభినయజ్ఞాక్చ సర్వభా వూవిచతుణాః. ర్2 

నటానుయో Ly కృ త్యేషు నాటస్య గృహిణీ నటీ 

నట క-ళింవ నటీ లతణ మీ.దున్నది. నటులుజ్ఞ్వలముగా నుదురు, 

మంచి రూపపష. కలవారుగా నుందురు. రాజుల కుపకరణ |కి యాత్శకులుగా 

నుందుగు. మేధావులు. విధానము తెలిసిన వారు. తమతమ కర్శఐలో పండి కులు. 

సూ తధారహితులు. దతుం. ఉద్దే కానుసాకమున [ప్రయోగ మొనరింప గల 

వారు, ఇట్టి గుణములకో నుండువారు నాట్యమున నటు లగుదుగు. కుకీలవులు. 

నానావిధముల భూమికల ధరిఃచువారై కర్మవాగంగబెష్టితములు కలవారై 

(పకృత్యనుసారమున ననువంధాన మొనరించుటలో కొౌళలము కలవా రయినచో 

కుశీలవ పదవ్యవవోర్యు లగుదురు. ఈకశీలవులు చతు రాతోద్య భేదజ్జులు తత్తత్కలా 

విశారదు౬ నానాకరణముల నాచరించుటలో నభినయించుట లో సమర్జులు నానా 

భాషావిచకణులు నగుదురు. ని. నటుల నానాకార్యమ. లలో నటు ననుసరించి 

యుండునదియె యుండును, నటుని గృహిణియు నగును, 

విదూవకో౭పి సర్వత వినోదేషూపయుజ్యతే. ర్లి 

విటశ్న కామసా వివ్యకర ణేనో పయుజ్య లే 

తదాత్వ పతిభో 'నర్మచతు కృేద పయోగవిత్ . 54 
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వేదవిన్నర్మ వేదీ యో 'వేతుః న స్యాద్విదూషక 

ఖలతీః పింగలావశ్చ హాస్యా నేకవిభూషితః. ధ్ని 

పింగ కళో వారిశ్శ| శుర్నర్తకళ్ళ విదూపకః 

విదూషకుడు వినోదములం దంతట నుపకరించువా డగును. విటుడను 

నాతడు కామసాచివ్యకరణమున సుపయోగించును. విదూషకుడు తదాత్వ| పతి 

భుడు. ఆయా సమయములకు తగిన విధమున తన (పతిభను (ప్రదర్శించు వాడ 

గును. ఇది |పత్యుత్సన్న మతిరూపము. శృంగాగాంగము అయిన నాలుగు విధ 

ములగు నర్మవిశేషముల శెలిసినవా డగును. భేద పయో గమునను సమడ్డు డగును 

వేదవిదు డగును. నర్మవేదియు "గును. నాయకుని ళృంగారభావముల గుర్తిం 

చినవాడు నగును. ఇట్టి యాతడు విదూపకుడు. ఇంక నీతడు ఖలతి ఖర్వా 

టుడు బట్టతలవాడు. పింగలాకుడు. పోస్యకరములగు "వే మభూషావి శేములు 

కలవాడు. పింగశేశుడు. వారితవర్ణ ము కల శ్చశువు-ఎ కలవాడు నర్షకుడు నగును. 

ఇట్టి యాతడు విదూషకుడు. విటు డిట్లుండును. 

వెళోగపచారకుళలో మధురో దటథీణః కవిః, 56 

(పతిప త్తిపరో వాగ్మీ చతురశ్చ విటో మతః 

మాల్యభూ పోజ్బలః కుష్యత్యనిమి_త్తం (పసీదతి. ల్ 

విటః [పాక్ళత వాదీ చ [పాయో బహువికారవాన్ 

ఏలే నాట్య వయోకారో రాజ్ఞాం స్యుఃస్యుఖభో గినామ్. ర్ి 

విటుడు 'వేళ్యల నుపచరించుటలో కుశలుడు. మధురుడు. దకిణుడు. 

కవి. విజ్హూనా_న్తకుడు. వాగ్మి, చతురుడుగా నుండును. పూలమాలలు భూషలు 

ధరించి యుజ్జ్వలముగా నుండును.  అనిమి త్రముగ కోవించును. అశ్లే (ప్రసన్ను 

డగును. విటుడు ప్రాకృత వాదియు నగును, తఅచుగా బహువికారములు కల 

వాడు. ఇట్టివాడు విటుడు. ఈ నిరూపితు లయిన వారందరు సుఖభోగులయిన 

రాజుల నాట్య పయో కక్షలు. రాజు నూచనమున సిద్దమయిన నాట్యమున నిట్ట 

వారందరు (పయోక్తలుగ నుందురు. 

రాజపరివారము 

పథమం తత రాజానం (పకృతి చ (తిధా స్థితాం 

మహిపీ.. చ మవోదేపవీం దేవీం చ సహభోగినీమ్. ని 

B (86) 
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ఆ | శితాం నాటకీయాం చ కాముకాం శిల్పకారికాం 

అగ ఆగ అ | 60 

విజ్ఞాయ చాంతఃపురికాః పళ్చాచ్చ పరిచారికాః 

శయ్యాపాలీం ఛ|తపాలీం తథా చామరభారిణీం 

సంవాహిళకాం గంధయో _క్తీ)ం మాల్యాభరణ యోజి కే. 61 

ఏతా విజ్ఞాయ తత్సశ్చాద్విద్యా_త్రదనుచారికాః 

నానాక ఖ్యామధిష్టా|త్యః తధోపవనభూమికాః. 62 

చేవతాయజన  కీడా హర్మ్య 'ప్రాసాదమాలికాః 

ఏతా విజ్ఞాయ భూపానాం విద్యాత్సంచారికా అపి, 68 

వఏీకికాదాయినీః వే తధారిణీ రసిధారిణీః 

ఆవ్యోయికాః (ేమణికాః తథా యామినికీరపి. 64 

ఏకాః సంచారికా రాజ్ఞ స్తథై తా హ్యానుచారి కాః 

అవియుక్తాశ్చరం త్యేతాః సర్వావస్థాసు భూభృ్ళఃః, 65 

ఆ a e 
మవా _త్తర్యః |పతీవార్యో వృద్దా ఆయు క్తికా అపి 

కంచుకీయా వర్ష వరాః రి రాళాః కుజ్జవామనాః. 66 

జిపస్థాపకినిర్ముండా ఆభ్యాగా రాళ్ళ మూకినః 

ఏతే వ్యాంతఃపురచరా స్తేషాం లతణముచ్య తే. 67 

ఈ (పఘట్టమున నటులు గుర్తింప దగిన రాజపరివారము నిర్తిష్ష 

మగును. ఈ పరివారమున అంతః పురిక-పరి చా రిక-అను చారిక - సంచారిక-అంతః 

పురచరు లను నయిదు వర్గముల వారున్నారు. ఒకొా-కవర్గమున గొందరున్నారు. 

వారి నామములిం దుర్గి ఖతము లయినవి. నటు లంతఃపురసంచారుల నందరిని 

గుర్తింపవలెను. అందు మొదట రాజును |తివిధముగా నున్న (ప్రకృతిని గుర్తింప 

వలెను, మహిపి._మవోదేవి-దేపి- భోగిని-ఆ(శిత - నాటకీయ-కాముక - శిల్పకారిక 

యను నీ యెనిమిది విధముల నున్న అంతఃపురికా వనితల చెలియవల౨యును. పిమ్మట 

పఠిచారికల చెలియ వలయును. శయ్య పాఠి_ఛ|కపాలి_ చా మరధారిణి-సం వా 

హిక-గంధయో క్రి 9 - మాల్య యో జిక_ ఆభరణ యోజిక యను వా రేడుగురు 

పరిచారికలు. వీరి పేరులు వీరి కార్యవిశేషములను సూచింపగలవు. వీరిని గు రించి 

యనుచారికల గు రెంపవలెను. ఇట్ల వారు నానాకజారిభాగముల నా|కయించి 

యుందురు. ఉపవన భూమికల ననుసరించి యుందురు దెవతాయపనభాగము 
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లను కీడాహర్శ్య ములను [పాసాదమాలికల నాశోయించి ఆముందురు. పీరిని 

చెలిసికొని రాజుల సంచారికలను దెలియవలయును. వీటికాచాయిని- వే తధారిణి_ 

అసిధారిణి.ఆవ్వోయిక -(వేతణిక - యామినిక యను పీరు ఆరుగురు రాజునకు 

సంచారికలు. అనంతర మనుజారికల చెలియ దగును. వీకు సర్వావస్థలందును 

రాజు ననుసరించి యవియు క్తలై సంచరింతురు. అశ్లే మవాత్తరి- పతీ హోరి-వృద్ద- 

ఆయు క్రీక యనువారును సంచారికలుగా నుందురు. ఇక కంచుకీయ--వర్ష వర- 

కిళాత-కు బ్ల-వామన జొ వస్థ్థాపకి-నిర్భుం డ-అభ్యాగార-మూకి అనువారు నంతః 

పురచరులుగా నుందురు. వీరందరు తమతమ నియు_క్తనామవిశేషముననె కథిత 

లక్షణ లయినను వీరి లక్షణము నిరూపిత మగును. 

అభిగమ్యగుణో పేతో నేతా వా (ేతకో౭పి చా 

విజిగిషుర్చహోదా_త్తః సమ్యక్సంగీత వేదితా. 68 

చతుర్ణామపి వర్ణానాం రాజా సంగితమ కతి 

తస్య (తిధాస్యాత్సకృతిరు _త్రమాధమమధ్యమా. 69 

(స్త్రీణాం తథా స్యాదేతాసాం కీలం ఖావాన్ విశేషతః 

జాత్వా తతస్తాః (పక్ళతీః నుఖినాఖినయేన్నటః. 70 

(పథమముగా రాజును గు ర్కింపవలెనని యున్నది. రాజఖిగమ్యుగుణ 

ములతో నుండును. నాయకుడు (పేతకుడు నగును. విజిగీషువు. మహో 

దాత్తుడు. జాగుగా సంగిత వేది. నాలుగు వర్ణముల వారలలో రాజు సంగీతా ర్లు 

డగును. ఆతని ద్రకకి యు _త్తమ-మధ్యమ-అధము రూపమున .మూడు విధ 

ముల నుండును. (స్త్రీల (వకృతియు |త్రివిధముగ నుండును.- - వారల. శీలమును - 

భావమును సవిశేషముగ గుర్తించి యా |పకృతులను నటుడు నుఖముగా నఖిన 

యుప దగును, ఇట్లు రాజును తెలిసికొని యనంతర మామ మహిపి. _ వట్ట. 

మహిపి..మవి రాక్టి యనదగిన .యుదా త్తవనిశారూసమును ముందుగా గురి ఠచు 

నేది... ఆమె తరువాత జెప్పదగిన మహాదేవీ బేవి [పభృతులను శెలియవలయును, 

నార్ 6 లవణము లీట్లున్నవి. 

తత్తర. Es మూం్తూఖిపి.క్తా మహిషీ. తుల్యశీలకులాన్వితా wr 

సప సవాధర్మచారీ భవేత్. _ “FT Cr తిక సపత్మీవ్తాం, ధరశ్రిచార భ ar లై 

గ కంత పుదహిణా సాధ్వీ శాంవిప్వ_న్య్యయమైర్యుళ్లా.. చనా వ 

= గుఅసీర్ణ్యా.వలికీకజ్ఞా భువోడేవీ పతివ్రతా. = ౨. 7 
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పధిర్లుకా ర్యుతా కించి త్తత్సతా్క్కారవివర్చి తా 

గర్విళా రతిసంభోగతత్స రా చ సమత్సరా. 78 

రూవయావనసంపన్నా రాజ్ఞా చెపీతి క థ్యతే 

నిత్యం (పసాధనవతీ శీలరూవగు శాన్వితా. 74 

స్వయం పవృ త్తసురళా [పవృత్తే భోగవరర్త్శని 

సవత్నీనామనవానా భోగినీతి నిగద్య శ. 75 

భోగోపస్కరసనంస్క_ ర్రీ ) నృపశేశ్ళందవ ర్రినీ 

గళేర్హ్యా భోగకుళలా డయాలుశ్చా|శితా భవేత్. 76 

నృపకెర్షీ తవన్తూని గాయినీ రతిమంది కే 

స్యాభిః శృంగాశచేష్టాభిః పత్యుర్మన్యథనర్ణినీ. {7 

ముఖపాశేన నృశ్యంతి నాక కీయేతి కథ్య లే 

నిషీదంతం నిపీదంతీ గచ్చంతమనుయాయినీ, 78 

భుం జానమనుభుంజానా శయానమనుశాయినీ 

సా కాము కేతివి జయా చేశకాలాన వేడ్ ణీ. 79 

వాసో౭ఒ౦గరాగాభరణ మాల్యశిల్పవిధాయినీ 

విచి తసురత క్రీడా పత్యు శె చి త్యవాయినీ. 80 

శయనాసనశిల్స జ్ఞా సా భ వేచ్చిల్పకారికా 

ఆసాం స్వభావమాలోచ్య యథాభావం |పయోజయేత్. ర 

1. మహిషి. మహిషి యనదగిన రాజపత్ని మూర్చాఖిపిక్త. పట్టా 

ఖిషేక వై భవము కలది. తుల్యశ్రీల కులాన్విత. సవతు లెవరో యీమెకు 

చెలియదు. ఇలిసికొనదలచదు రాజునకు సవాధర్మచారిణి యగును, ధర్మ 

కార్యము లందు రాజసన్నిధిలళో నుండుట కర్హ్హృత కలది యగును. 2. మహో 

దేవి. అంతఃపురహిత సాధ్వి శాంతిన్వ_స్త్యయనములతో నుండును. ఈర్ష్యారహిత 

పతిశీలజ్ఞ పత్మివత యగునీమె మవోదేవీ పడ వ్యవవోర్య. లి. దేవి. ఈమె మహో 

'దేవీగుణములు కలది యగును. మహేోదేవికి కల సత్కారము లంతగా నీమె 

కుండవు. గర్విత. రతిసంభోగతత్పర. స్వయముగా రతిపండిత. _ పతిసంభోగ 

సముచిత. నిత్య మట్టి యాసక్తిలాలస. ఇంతగా నుండియు నీమె సమత్సర. 
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ఈమె రూవసంపన్న. యౌవనసంపన్న, ఈమెను “దేవి యని రాజనును. 

ఓ. భోగిని. నిత్య మలంకార్భపియ. శ్రీలరూపగుణా*న్విత. భోగరీతి [పవృ త్తము 

కాగా స్వయముగ తనయంతట తానే సురకపవృ త్త యగును. సవతుల కసవాన, 

వా రీమెను సహింపజాలరు. [పియునీ సురతాసక్తు నొనరించి తన దగ్గరనే 

యుండు నట్లు చేసిన దాని వారు సహింపలేరు. ర్. ఆ శిత, భోగసామగిని 

అలంకారసామ(గిని సంస్కరింప గలదు. రాజుఛందోనుసారమున [పవ ర్హించును. 

ఈర్చ్యారహిత యగును. భోగకుళల. దయాలువు. ఇట్ట యీమె యాత 

యగును. 6. నాటకీయ. రతిమందిరము నందు రాజు గీతవస్తువులను గాన మొన 

రించును. తన శృంగార చెష్టలచే పతి మన్యథణావములను వృద్ది పొందించును. 

ముఖపాఠమున నర్తన మొనరించుచు రాజును రంజిం జేయును. ఈమె నాటకీయ. 

7. కాముక. ఈ యమ రాజు కూర్చొనినచో కూర్చొనును. గమన మొనరిం 

చుచో ననుయాయిని యగును. రాజు భుజించుచో తోడ భుజించును. ఆతడు 

శయనించునేని యనుశాయిని యగును. ఈమె దేశము కాలము పరీఉంపదు. 

8. శిల్పకారిక. ఈమె వాసోంగశాగ-_ఆభరణ-మాల్య-శిల్స ముల నిగృించునదై_ 

విచితసురత (క్రీడల నాచరిఠంచును. బంధసంభోగముల విచితత జూపును, పతికి 

వె చిత్యము కూర్చునది యగును. శయ నాసనశిల్పముల గు రించినదియు 

నగును, ఇట్టి యీమె శీల్ప కారిక. ఇట్లు వీరి స్వభావముల సమీశించి భావాను 

కూలముగా నటుడు నాట్య పయోగ మొనరింపవ లెను. 

రాజ్ఞ మహిప్యూూస్సర్వ|త సరాజ్వనస్థాను సర్వదా 

స్వాధికారై ర్యథా యోగం ఘటం ళే పరిచారికాః, 82 

ఆసాం శీలం స్వభావం చ యథాభావం [పయోజయేత్ 

సంచారికాణాం కర్మాణి తత త్మగ | పయోజయేత్. 88 

సంచారికా యథా యోజ్యాః తథా స్యురనుచారికా! 

సర్వావస్థ లందును సర్వ స్థలము ౯ందును సర్వసమయము లందును 

యధథాయోాగముగా శాజు మహిషి. స్వాధికారముల ననుసరించి పరిచారికలు 

నియు క లగుదురు. రాజు మహిపి. పరిచారికల నా యా పరిచర్యలలో నియ 

మింతురు. వీరి శీలస్వభావాదులను భావానుసార మున [పయోగింపవ లెను, 

సంచారికల కర్మలను గూడ నాయా సలము లందు సము చితముగ (పయోగింప 
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దగును. నంవారికల యోజన మొనరించిన విధముననె యను చారికల గూడ 

యోజన మొనరింపదగును. 

కామోపభోగ సంభోగ గువ్యాగువ్యా సమర్థ నే. 84 

యా రాజా వినియుజ్యం లే తాః స్యుః | పేతణికాః (స్త్రియః 
లూ 

పీశా౧౭ 2 ౦తపురికా నితగమాశీఃసగ సరయనాదిఖిః. 86 (అతా థ్ ఏ_శన్రి 

పృచ్చంత్యః కుశలం 'దేవీసా మవా _త్తర్య ఈరితా; 

తా నియోజ్యాస్సదా రాజ్ఞా సర్వాంతఃపురరత ణే. 5రి 
లూ 

యా; పంచమాజ్రాదధికా డళశమావ్రావరా; (స్త్రియః 

కుమార్యస్తాః కుమారీణాం |పకీహార్య ఇతి స్మృతాః. 87 

(పత్యంతఃపురికం తాస్తు నుఖదుఃఖసమన్వి తాః 

నివెదయంతి వృత్తాంతం కుమా ర్యా సవా సర్వదా. 88 

అజాతరతిసంభోగా నిళృతా లజ్జయా౬న్వి తాః 

ఆంతఃపుర వివో రిణ్యః కుమార్యః కులజా; స్మృళాః. 89 

తా లాలనీయా నృప జేరవరోధవధూజనై_ కి 

(శేతణికలను వనితలను రాజూ ఆయా కార్యములలో వినియా గింవ ' 

జేయును. | పేకణికలు చక్కగా తమకు నియుక్షము లయిన కార్యములను 

సమీడఊింతురు. కామోవభోగరీతుంలో సంయోగవిధానములలో ర హాస్యము 

లుగా నుంచదగువాని సమర్థన ములో, రవాస్యములు కాని వానిని సమర్గించుటలో 

శారు వినియుక్త అగుదురు. మహాశత్తరీ పదమున  జెప్పదగినవారు కొంద 

రుందురు. మవాత్తరిక లనియు వీరి వ్యవహారము. వీరు సర్యాంతఃపురికా 

[పధానలు. అంతఃపురికల నందరిని నిత్యము (పీతిపురస్సరముగా నాశీఃనస్వ_స్త్యయ 

నాదులతో కుశలపృచ్ళ చేయుదురు. అంతఃపురమున నున్న చేవీపదవాచ్యల నంద 

రిని కుశల మడుగుదురు. వీరు మహా_త్రరికలు. రాజిట్టి వారిని సర్వదా సర్వాంతః 

పురరతణమున నియమింపవలెను. కొందరు |పతీవోరీఎదమున నెన్నదగిన వారుం 

దురు. వీరయిదు వత్సరముల వయనువై గా నున్న వారు పదిసంవత్సరముల వయసు 

లోపుగా నుండువారు నగుదురు. వీరు కుమారీజనములకు [పతీవోరులుగా 

నుందురు. వయనున కుమారీభావముననె యుందురు. (పత్యంతఃపురమున నిట్టి 

వారుందురు. వీరు నుఖదుఃఖసమన్వితలై యుందురు. అంతఃపురకుమారీజ నముతో 



చళమాధిశారము 687 

సంచరించు చుందురు. వీరు అజాతరతిసంభోగాః . రతి సంభోగము వీరల కింకను గలు 

గదు. నిబ్బరముగా నుందురు. లజ్ఞాన్వితలు నగుదురు. అంతఃపురమున వివారించు 

తి కునూరికలు కులజలఖున క న్యలు. వీరందరు రాజావరోధజనములచే లాలనీయలు, 

అంతఃపురమున నుండు వారలందరు వీరలను లాలనమొనర్పు వలెను. 

పూర్వరాజనయజ్షాళ్చ తైః [క మేళైవ మానితాః. 90 

పూర్వ రాజోపచారజ్ఞా యాస్తా వృద్ధా ఇతీరితాః 

కథయంత్యః కథాళ్చి|శాః వాకై్యః [పవాసనై రపి, ట్రే 

వినోదయంతి తారాజ్ఞః (స్త్రి యో౬౦తఃపురవ ర్రినీః 

ఫలమూతాషధీ మాల్య గంధాభరణ వానసామ్. 92 

భాండా యుధాసననానాం స్యురష్టాచాయు కికాః న్మృళాః 

శాశ్చాంతఃపుర చారిణ్యః నియోజ్యాాస్మేపు కర్మసు. ఫా 

రాజాంతఃపురములందు వృద్ద లాయు క్రికలు నుందురు. చారి వారి 

పనులతో వారిందున్నారు. వృద్దలు పూర్వురాజుల నయనీతి విశేషముల చెలిసి 

యుందురు. పూర్వతనులే గూడ [క్రమముగా సమ్మ్మాానితలు. పూర్వరాజుల 

యువచారములను చెలిసినవారు. వీళోదరముగ మానింవ దగిన వృద్దలు. 

ఆయుక్తి కలు చితకథఅ నంతఃపురములంచు జెప్పుదురు. (పహసనపరము లయిన 

వాక ్ రములను బలుకుదురు. ఆంతఃపురములం దుండు రాజవనితలను పీరు వినోద 

"పెట్టుచుందురు. ఫల-మూల-ఓష.ధీ-మాల్య-గంధ-ఆభరణ-వస్త్రముల నియోజన 

మున, భాండ-ఆయుధ--ఆసనముల నియోజనమున వీరు నియుక్ష. అగుదురు 

ఇట్ట యాయు క్రిక లెనిమిది మంది యుందురు. 

అకామా (బాహృణాశే చన కం చుకో ప్టీష వేతిణః 

జానవిజ్లానసంపన్నాః క ంచుకీయాః న్మృతా బుభె |. లిక 
ఇ ౫ ఓ... . 

అల్పసత్వ్వాః సీ స్వభావాః న బా నిష్కామినః స్వతః a లె 

జాళ్యా వా కామనిర్ముక్తాః తెతు వర ర్య వర్మా: న క వక్ 
. పం ధ్ 

వన్య్యమూలఫలహోరాః పలీ ల్లి పర్వతవాసినః 
oF 

Tt కాకి _ నుభాషాజ్ఞాః చిబుకాః కర్కంశాంగకాళి.. ర 

సం నత ల ఇలా ద్రాక్షా వారం స" రం నియోజితాా ౬ 
క్ష బైల లి he 

Ee | | 
వ. నె _ 
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అంతఃపురములుదు (ావ్మాణులు కొొందరుందురు. వా రకాములు. 

ఛార్చికులు. వేదవిదులు. శా స్త్రపురాణకోవిదులు. మం|తానుష్టూతలు. మరి 

కొందరు కాంచుకీయు లుందురు. వారు కంచుకము ధరింతురు. ఉప్టీషము 

ధరింతురు. వేతము ధరింతురు. జ్ఞానవిజ్ఞానసంపన్ను లు నగుదురు. వీరు కాంచు 

కీయులు. ఇంకను కొందరుందు. చారు వర్ష వరులు కిరాతులు. వీ ౦దులకుం 

దురో ముందు విశదమగును. వర్ష వరు లల్పవత్తుులు. స్రీ స్వభావులు. సపుంస 

కులు, స్వతః నిమ్కాములు. జాతిసవాజముగనె కామనిర్ముక్తు లగుదురు. వీరిని 

వర్ష వరు అందురు. కొందరు కిరాశు లుందురు. వారు వన్యమూలఫఅావోరులు. 

ఆగ ఆం ఇ జం తక బ్యా § 93 | 
పల్రీవాసులు. పర్వత వాసులు. చి త(గ్మ్రకాః రీగల (స్త్రీలు చితముగ నుందురు. 

మంచి భాష పలుకుదురు. వీరలకు చిబుకములు గడ్డము లుండును. అంగములు 

కఠర్క్ళశముగ నుండును. వీరు కిరాతులు. రాజు బలమున వారం వారం "తెప్పించి 

నియమించును. కాంచుకీయులు వర్షవరుల. కిరాతు -లంతఃపురముల నేమి 

చేయుదురు? 

కంచుకీయా నృపాభ్యాశవ_ర్తినోఒ౦తఃపురా[శయాః. 97 

భవనాంతరకృ క్యెషు నియో జణూాః | చెవమ్యకర శ్రీ 

సావో య్యే కామచారస్య రాజ్ఞః | పచ్చన్న కామినః. 98 

వారవ్యత్యాసకథ చే స్ర్రీూాం వర్ష వరాః స తాళి 

రాజావకోధభోగ్యానాం భాండాథరం వానసామ్. 99 

సదోో౬౦తఃపురదం డేషు కిరాతా యోజితా నృచె 

పరివోనవినో దేషు (స్త్రీణాం స్యుః కుబ్ద వామనాః, 100 

కాంచుకీయులు రాజు సమీపమున నుదును. అంతఃపురము నాశ 

యించి యుందురు. వీకు భవ రాంతరక్ళత్యము లందు నియమింవ దగినవారు. 

(పేష్యకర్ణ అందును నియుక్తు అగుదురు. వర్ష వరుల కార్యము "వరు రాజు 

స్వేచ్చాసంచారి (పచ్చన్నకామి యం: నోడు రాజునకు సంబంధించిన సావో 

య్యమున నియుక్సు లగుదురు. స్త్రీ? వాక వ్య త్యాస 8 థనమునను నియు క్షు 

అగుదురు. ఏనాడే (స్త్రీ వంతు కలదో, వంతు మారినదో బీకు నూచింతురు. 

కిరాతుల కార్య మిట్లుండును. రాజాంతకి పురములలో భోగ్యములగు భాండా 

భరణవస్తా గదుల విషయమున నంతఃపుకవరివాకజనను.ను దండింపవలసి యున్న 

ప్పుడు నృపులు కిరాతులను నియమింతురు. ఇంకను కుజ్జవామనులు కొందరు 
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కలరు. చారు వనితల పరివాసవినోదముల నుపయోగింతురు. ఇంక నంతఃపుర 

మున గెందరుందురు. జాపస్థాపకుఖు నిర్ముండులు. వారి స్వరూప మిట్టుండును. 

అవిద్దకర్శ ర కీ బళ్చ (హస్వో బక టదంతకః 

తుందిల్ 2 భ్యంతరచర కెవస్థాపిక ఉచ్యతే. 101 

అజ్ఞాతకామా నిమో్కోళా నిర్ముండా ఇతి చ సృృళాః 

వధూపస్థావచే రాజ్ఞామౌవస్థాపిక ఉచ్యతే, 102 

(పస్థావనే వధూనాం స నిర్ముండో యోజ్యశే నృవైః 

బాపస్టాపికుడు అవిద్ధక న్రః చెవికట్టు లేనివాడు. శ్రీబుడు. [వాస్వా 

కారుడు. వికటదంతుడు. ద్ద పొట్ట కలవాడు. అభ్యంతరమున సంచరించువాడు 

నగు నాత డౌెపస్థాపికు డగును. నిర్ముండు లనదగు వారు కామము తెలియని 

వారు. నిషో్యోశులు. అండకోశ ముండదు. రాజుల సన్నిధిలో వధువుల నుప 

స్థాపింప చేయుటలో నౌపస్థ్టాపికుడును, = వచ్చిన వధువుల పంపుటలో నిర్భుండులు 

నుపయోగింతురు. 

వా ప్రతనాలలా! స్లుల్పళ్లుమ. న్రరాన్వికాః.. 108 

ఎ ఆభ్య్యాగూారా ఇత్ క్రోయా" అభాప్టీగలోథకారణః 7 . 

" నీయోగకారకా శాజ్ఞాం 'చర్వావస్థాను నర్వదా. rie హి... కరే 

జ్ర “బో me we i: (ల్ల 

మూోకాః పవాకలీలాఖి సర్వత 'వరిహానకా ne nm va 

శపాం ఖభానం పరిజ్ఞయ తై కై పాభినరున్నట. | శల. 
న వ. లె 

అభ్యాగార-మూకసః సంజ్ఞ. కల్లనారు. :వంత్తోస్పకమున స్పరమున , ఛ్యుట్లోతు. ఇంక, 

భ్యాగారులకు పుంలింగాంగములు గాని ్రీశింగా సములు పన్ని విల్వత్తము 

లగును. స్వల్పముగా శృ శుద చక్టండును. చన్న్యుస్త నశము. మ్ము బుంతీ్యు వైర భ్యాగా ” 

రాధికారులు. రాజులకు సర్వావస్థలలో నిత్యము ని యోగకారకులుగ్ధా 7 నుందురు. 

మూకు అనువారు మోగవారు. సర్వత పవళతీలలతో - వంభచాతశ్రికముల . 

యిన మోసగింపుణేషలత్లో - వరివోసకులుగా “నుశర్లురు “'జగ్రేలకర్ ' భావమ్లుల 
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నభానదులు 

రాజా సేనాపతిశ్చెన యువరాజః పురోహిత; 

(పాశ్నికాః | పాడ్వివాకా_న్త ఆయుక్తాః సచివా_స్తథా. 106 

ఏళే సభాసదః కార్యాః (పాశ్నికాః [పాగుదావ్భాళాః 

నానాభావవిశేషజ్డా నానాశిల్బవిచతణాః. 107 

శయనే చాసనేవా౬పి లేఖ్యే2.లంకాఠ యోజనే 

పరినో సేంగితజ్ఞా నే చతురాతోద్య వేదనే. 108 

నృత్త గీకె చ కుశలా నానాభావవిచక్షణాః 

మనస్వినో మానధనా ఊవాోపోహావిశారదాః. 109 

అశ్రేషు (స్రీషు శుద్దాశ్చ సదస్యాః కథిళా బుధై 8 

రాజు-సేనాపతి_యువరాజు - పురోహితుడు-|పాళ్ని కులు = (వొడ్వి 

వాకులు-ఆయుకు లు-సచివులు; వీరు సథాసదులుగా నుందురు. (పాళ్నికుల స్వరూ 

పము పూర్వము నిరూపిత మయినది. సభాసదులు శాజాదులు తదితరు లందరు 

సదస్యులు, నానాభావవిశేషవిదులుగా నుందురు. నానాశిల్బ్పవిచతణు లగుదురు. 

శయనమున నాసనమున లేఖ్యమున నలంకారయోజనమున పరిహో సేంగితజ్ఞానమున 

చతుర్విధాతోద్య వేదనమున నృత్తమున గీతమున సమర్థ్యుల్తె యుందురు. నానా 

భావ విచకణులు మనసులు మానధనులు ఊవోపోవావిశారదులు నగుదురు. 

అర్ధముల విషయమున (స్రీల విషయమున శుద్దులె యుందురు. ఇట్టివారు సద 

స్యులుగా నుండదగుదు రని బుధుల నిర్ణ యము. 

వె తాలికా వందినశ్చ నాందీ మంగలపాఠకాః, 110 
సూశతాళ్చ మాగధా'ై వ సదస్యాః స్యుః కదాచన 

త_త్తత్పవారక యో గారా గః తత్కాలవాచిభిః శోకె 

సరభసమేవ విశాలం గాయన్ వె తాలికో భవతి. 111 

వక్షం చా౭పరవ క్షం వా నేపథ్యే గాతుమర్హుతి 
వంద్యమా శనేశ్వర తాప వంశ వీర్య గుణ స్తవై౪ 
వంద్యభూభృద్గుణోత్కర్ష [శావకా వందినః స్మృతాః. 112 

ఆశీఃపురస్కృృతై ర్వా కె గర్మంగలార్థ్మ పకాళతై ౪ 

మంగలాని |పశంసంతో నాందీమంగలపాఠళకాః, 118 
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నందనీయాని వాక్యాని మంగలాని చ భూభృతాం 

పఠంతి భోగార్ధానీతి నాందీమంగల పాళకాః. 114 

ఇంకను కొందరు సదస్యు లుందురు. వై తాలిక-వంది-నాందీమంగల 

పాఠక - సూత - మాగధులు సదన్యులుగా నొకప్పు డుందురు. వీశెల్లప్పుడు సద్ 

స్యులుగా నుండరు. వై తాలికుడు వితాలముగా గాన మొనరించును. తత్త్మత్ప 

వారక యోగ్యము లయిన రాగములతో తత్తత్కాలవాచకములగు శ్లోకములతో 
సరభసముగా వితాలగాన మొనరించును. వంది యనదగు వాడు వ క్త మపర 

వక్త) మను వృ త్రబద్దముగా నేవథ్యమున గాన 'మొనరింపదగును. వంద్యమాన 

'దేవుని గుణ _స్రవములతో [వభువు వంశవీర్యగుణ స్ప్తవములతో గాన మొనరింప 

దగును. వందులు వంద్యమాన [ప్రభు గుణొత్కర్ష |శావకులుగా నుందురు. ఇట్టి 
వారు వందులు, నాందీమంగలపాఠకులు ఆశీఃపురస్కృృతము లయిన మంగలార్థ 

(పకాశకము లయిన వాక్యములతో మంగల పశంస లొనరింతురు. ఇట్టి పీరు 

నాందిమంగలపాఠకులు, రాజులకు సంబంధించిన నందనీయములగు వాక్యము 

లను మంగలములను రాజభోగాక్టముగా వఠింతురు. కావున నాంగీమంగలపాఠకు 

లగుదురు. 

సుఖస్వాపవిదో రాజ్ఞాం ను[ప్రభాత [పళంసనకాః 

నూశాః సవనయోగ్యానాం కర్మణాం బోధకాః స్మృతాః 115 

రాజ్ఞః పురజనస్యాపి మలగలావారశంసీన; 

మానై ర ర్మాగధికాగతె ర్యాగధా ఇత్యుదిరితాః. 116 

ఏవం సపరివారస్య నేతుశ్చ |వేకకస్య చ 

స్వథావమవగ మ్యైవ నాశ్యేనాభినయేన్నటః, 117 

వర్గ్మకె రంజనై స్నా నై ౪భూ షై శ్చాప్యలంకృ శః 

గాంధీ ర్యాదార్యసంవన్నో రాజవత్తు భ వేన్నటః. 118 

ఏవం స్వభావతో రాజ్ఞాం నిత్యమేవోజ్వలో భవేత్ 
అ జ 

రాజోవచారో౭. భినేయోా యథాభావం యథారసమ్. 119 

నూతులు కొంద రుందురు. వారు రాజుల సుఖస్వాపము గుర్తింతురు. 

సుప్రభాత ప్రశంసకు అగుదురు. సవనయోగ్య కర్మలను బోధింతురు. నివేదింతురు , 

మాగధులు కొంద రుందురు. వీరు రాజులకు పురజనులకు మంగలాచారశంసన 
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కులుగా నుందురు. మాననీయముుగు మాగరదికాగితములతో మంగలాచార 

శంసినః "”- ఇట్టివారు మాగధు లనదగుదురు, 

నటు డీ విధముగా సపరివారనాయకస్వథావము గుర్తించి, (పేక 

స్వభావము 'తలీసీకొని నాట్యమున నభిన ఎఎంప వలను. నటు డొ కారమున 

రాజువలె నుండదగును. వర్ణ కములతో నంజనములతో స్నానములతో భూషణము 

లతో నలంకృతుడై గాంథీర్యాదార్యసంపన్ను డై రాజువలి నుండదగును. 

ఇట్లు రాజస్వభావమున నిత్య ముజ్జ్వలుడుగా నండదగును. యశాభావముగా 

యథారసముగా నటుడు రాజోవచార మభి"యింప వలెను. ఇట్ల పచా రాభినయ 

మున నిత్యము సావధానుడు కావలెను. ఇందు గంచిదనవధానమున నయినను 

అభిజ్ఞ సన్నిధిలో నవ్యుత్స_త్తిసంభావన గలుగును. 

రంగమంటపము 

రాజా సపరివారళ్చ భరతళ్ళ్చ కుశిలవై 8 

నాట్యకృత్యాభినిమృన్నం విశంతో రంగమంటపమ్. 120 

యత్ర రజ్యంతి భావేన గాః వాదనన ర్రనై 

సభ్యాః సభావతిసఖాః సదేశో రంగమంటపః. 121 

పరివారముతో గూడుకొనిన రాజు, కుకీలవులతో గూడుకొనిన భరతు 

డును నాట్య| పయోగమునకుగా నభినిమ్వన్న మమిన రంగమంటపమును [పవే 

శింపవలెను. నభావతిసహితు లన సభ్యులు భావమున గానమున వాదనమున 

న్నర్తనమున నెచట రంజితు లగుదురో యా దేశముకు రంగమంటప మందురు. 

రంగమంటప పస క్షి ననుసరించి రంగమ౭ఃటప స్వరూపలతణములు | పశిపాదనీయ 
ములు. రంగమంటప మిట్టుండును. 

చతుర [శ (త్య్ట[శ వృ_త్తభిచా త|ో౭పి (తిధా భవేత్ 

పరమంటవిశై * సద్భిః పౌరజానపదై సవా, 1292 

రాజ్ఞః సంగీతకం యత వృత్తాఖో్న రంగమంటపః 

వారకన్యాఒమాత్య వణి కేనాపతి సువృొుత్సుతైః. 128 

యత సంగీతకం రాజ్ఞాం చతుర[శ్రః స కథ్యతే 

బుత్విక్చురోహితాచాకై రః సవోంతఃపురికాజనై ః. 124 

మహిష్యా సవా య।॥తస్యాాత్ త్యకో౭సౌ రంగమంఠిటవః 

మార్గ [ప కియయా కార్యం సంగీతం [త్య [(ళమంట వే, 125 
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చతుర శే మార్గ దేశమిళం సంగీతకం భవేత్ 

మి(శే తు చిత సం యోజ్యం వృతాఖ్యే ర, గమంట పే, 126 

రంగమంటపము మూడు వీధములు--చతుర (కము (త్యశము వృత్తము 

నని. ఇతరుల రంగమంటపమున [పయోగములను దర్శి ౩ చిన సత్పురుషులు విచ్చేసి 

నప్పుడు వారలతో పౌరజానవదులతో కూడుకొనిన రాజు సంగీతకము (పవర్త్హింప 

వలయు నేని వృత్తరూపమగు-వ రులాకారముగ నున్న రంగమఎటప ముచితము- 

వారక న్య -అమాత్య్యులు- వణీజుల, - సేనాపతులు - సుహృదుము - కుమారులతో 

గూడిన రాజనంగీతము ప్రవృత్తము కావలయునేని చతుర మంటపము 

యు క్రము. బుత్విక్కులు-సురోప*తులు-ఆచార్యు ల:-అంతఃపురి కొజనులు- రాజ 

మహివీ-_ఏరలతో నుండు నంగీతకమునకు [త్యశరంగమం౦టప ముచితము. [త్య ళ 

మంటము నందు మార్గ పష కియానుసారమున నుండు సంగీతకమును [పవర్తింప 

'జయదగును. చతుర|కమున మార్షదేశమిశమగు సంగీతక ముండును. వృత్త 

రంగమంటపమునందు, మి[శమున చితసంగీతమును కూర్చజనును. ఇంకను 

రంగమంటమునకు సంబంధించిన యష్టాదళభేదమ. లను తద్విశేషములను తన్ని 

ర్య్మాణవిధానములను నా నాట్య వేదమున నృ త్తరళ్నావలీ (గంథమున 

జూడదగును, 

యె నాట్య భేదాః కథితా స్తేషు సంగీతక[ కియా; 

తిమార్గ తాల నియమసిద్ద త్వా న్మార్గసంజ్లి అఈాః. 97 
(రాజూ గ థ్ గః 

సృ_్తధర్మాః క్వచిన్మాల్లాః క్వచిద్దే్య భవంతి శే 

మార్గ|స|కియయోా శుదం సంగీతం యది కల్ప లే- 128 
గ ధి 

శుద్ద|పయోక్తా భరతః సూ] తకధృక్సకుశీలవః 

దేశగితివిమి (శం చేచు ఇద్దం మి| శాఖ్యతామియాత్ . 129 

నటన _ర్రకన _ర్తక్యః చితసూ తభృతా సవా 

నాట్యం శుద్దమితిఖ్యాతం నృత్యం చిత్రమితి స్ప్రృతమ్. 180 

మార్గ[ప|కియ శుద్దమి| శ|పయోగము లిందు నిర్ణష్టము లగును. నిరూ 

పితములయిన నాట్య భేదములలో ని సంగీతక [క్రియలు [తిమార్గతాలని యమ సిద్ద 

ములు కాగా మార్గ [ష్మకియ లన న సంజ్ఞ కలవగును, న్ఫ తభేదము లొక చో 

మార్గరూపములు నొకచో దేశ్వరూపములు నగును. భరతుడు సూ |తధారుడు 
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కుశ్గీవుడు ననువారు శుద్ద|పయోక్తలు. శుద్దమగు సంగీత[పక్రియ చేశరీతి విమి| శ 

మంునచో మ్మిశనామమును బొందును. నటన ర్దకీన ర్హకులు నూతధారుడు 

నొనరించు నాట్యము శుద్దము. వారొనరించు నృత్యము చి|తము నగును. 

నాట్యస్య _పవిభాగస్తు యభథాశా(స్త్రం (పదర్శ్య తే 

నాటకసిత వాకా [ర్రవదారాభినయాత్నక మ్. 181 
థి అధ ® @ 

నటక రై నైవ నాట్యం స్యాదితి నాట్యవిదాం మతం 

పదార్థమా| తాభినయరూపం న_ర్హకకర్మ యత్. 182 

తన్న _త్తనృశ్యభేదేన తద్ద్వయం ద్విధం భవేత్ 

త|త భావాశయో మార్గో దేశి తదవహాతా మళా. 188 

|తిమార్గతాలనియుతః మార్షమి త్యభిధీయశే 

దేశీభ వత్చునస్తాలలమై రా కయమిష్యుతే. 184 

నృ _త_నృత్య_నాట్యములు 

ఇకనిచట నాట్య] పవిభాగము యథాశా(స్త్రృముగా న్ర్జిస్ట్ర మగును. 

నటకర్మ యే నాట్యము. అది నాటకము నందున్న పదార్థాత్మకము. వాక్యార్థా 

తృకము. ఇర్టుది నటకర్మ. ఇది నాట్యము. ఇది నాట్యవిదుల మతము. పదార్థాభి 

నయాత్శక మయిన న_ర్తకకర్శ నృత్య మని నృత్త మని రెండు విధములు, 

అందు భావాశయ మగునది మాగ్గము. దేశి త దహితము. |త్రిమార్గ తాల నియత 

మగునది మార్గము. తాలలయా[ళయ మగు నది దేశి యగును. చంచత్సుటాది 
శాలవిధానములకు, | దుతాదితాలవిధానములకు న్మాశయముగా నుండునది 'దేళి 

యగును. “దెశీభ వెత్చునస్తాలలయెరా[ శయ మిష్యుతౌ అను శ్లోకమున కీ భావ 

మునె చెప్పికొనవలయును. ధనిక ధనంజయ దళ -హాపకావలోకమున సీ వివ 

యము స్పష్టముగా నున్నది. 

1. నాట్యము, రస, పధానము. వాక్యార్థాభినయాొ త్యకము, రసా 

(శయము. సా_త్సికాభినయబ హులము. నాట్య మొనరించు వారు నటులు, 

2 నృత్యము. భావ పధానము. పదార్థాభినయాత శ్రకము. భావా 

(శయము. ఆంగికాఖినయబహ్సులము., నృత్య మొనరించువారు న రకులు, అను 

కారాత్శక ము, పదార్థాభినయరూప మగుటచే మార్గము నగును. 
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వి, నృ_త్తము. తాలలయా] శయము. అభినయ శూన్యము, గా త్రవికేప 

ముండును గాని యది తాలలయా పేవము. నృత్త మొనరించువారును నర్తకులె. 

న్బత్తము చేశ యను వ్యవహారము పొందును. 

ఈ దశరూపక భావానుసారమున నీ గంథము న3దలి యీ విషయ 

మును సంగతపఅచు కొనునది. నాట్య నృత్య నృ_త్త పదముల ప్రయోగ మచట 

నచట సంకీర్టముగ కన్పించినను వై భావార్థానుసొరమున సమన్వయించు 

కొనుట సముచితము. 

పున శేతద్ద్వయం ద్వేధా మధురోద్దత భేదతః 

మదురం లాస్య మా ఖా్యతముద్దతం తాండవం వివ, 1895 

ఈ నృత్యనృ_త్తములు మరల రెండు విధములు_మధుకము ఉద్దతము 

నని, మధురము లాస్య మని యుద్దతము తాండవ మని యుందురు. మధురమును 

సుకుమారమనియు నందురు. కాగా వీని భేదము లిట్లు పర్మిగ-వ్యాములు. 

మధురన్భత్యమ. లాస్యము-* ద్దతనృత్యము తాండవము 

మధురనృ _త్తము లాస్యము--ఉద్ధకనృ _త్తము తాండవము 

ఇవి నాటకాడుల కుపకారకముబు, నృత్య మ వాంతర పదార్థాభిన -రుమున నుపక 

రించును. నృ తము థోభాహేతువుగా నువకరించును, చట్టు వీని యుప 

యోగము భావనీయము. 

సర్వం [తిధా భ వేదేతదితవాదోగభయాన్వ యాత్ 

రస పధానాభథినయం మార్గం నృ త్తం నటాశ్రయమ్. 186 

భావాభి నేయం మార్గం తన్నృృత్యం యన్న _ర్తక్శాశయం 

రనభావసమాయు క్షమంగచాలన సం[శయమ్, 187 

మార్గ బేశీవిమి శం తు నటన_ర్తకసంయుతం 

ఈ సర్వము మూడు విధము లగును-గితసంబంధమున, వాద్యసంబం 

ధమున, తదుభయనంబంధమున (త్రివిధ మగును. రసపధానమగు నభినయము 

నటా శయముగా నుండునది నాట్యపదమున వ్యవహరింపడగి యున్నది. నృత్తంి 

అని మూలమున నున్న. “నాట్యం” అని యుండుట యు మనిపించును. 

భావాభినేయ మగునది అనగా పదాస్థాఖభనయాత్మక ముగా నుండునది నర్తకా 
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(శయముగా నుండునది మార్గము నృత్యము ఆగును. రసభావసమాయు కము 

అంగచాలనసమా[కయము మార్గ దేశీవిమి ళము నటన రకసంయుశము నగు నృత్య 

మును చె విధముగా సంగతపరచుకొని భావింపదగును. 

లలి తె రంగకోై శృ నిర్వ ర్త్వం లలితై ర్రయెః, 188 

వృత్తి; స్యాత్ కై శక గతిర్య్య త శల్లావ్యముచ్య లే 

ఉద్దెతె | కరణ రంహోాగ_రె ర్నిర్వర్తిశం యదా. 189 

వృ త్తిరారభటీ గీశకాలే తత్రాండవం విదుః 

ఉభయం పూర్వరంగశ్య నాటకాడె భవిష్యత ః. 140 

నటకర్యాత్శకత్వా _త్తద్ద్వయం నాటమితీరిశం 
నా ౨ 

శాలే గీత చ వాద్యే చ నృత్తె చాభినయ|క మే. 141 

సుకు మార, పయో గో యో నియతో లాస్య ముచ్యతే 

లాస్యళాండవముల లోని కొన్ని విశేషములు |ప్రతిఫాదనీయముళజు 

కలవు. లవితము లగు నంగపోరము లుండునవుడు, అలితములగు లయవిధానము 

లుండునపుడ కె శికీవృ త్తి యుండునపవుడు, గీతి (పవ ర్రించు నప్పుడు లానస్యము 

సంగతము ”:దగుస..  అలలితాంగవోకములథో  ౭లిశతలయరిశులతో లావ్యము 

నిర్వర్త్శ్య మగును. అందు సాంగముగా క్రైశికీవృ్తి గీతి యుండదగునని 

భావము. లాస్య మిట్లుండగా తాండవ మీ విధముగా నుండును. ఉద్దతములగు 

కరణములతో నంగహాోరములతో నిడి నిర్వ ర్తిక మగును. నానాకరణసమూ 

హోత్మకము లయిన యంగపహోరముబు ముఖ్యముగా నుండును. అంగపహోరముల 

(పయోగములలో నంగహోరమున కంగవోరమునకు ననుసంధాన రూపముగా 

నుద్దతము లగు కొన్ని కిరణముల (ప్రయోగ మావశ్యకము. ఇట్లిట్టి కరణము 

లన్నందన నంగపహోరములందు ధారావాహిక (ప యోగరమ్య3 భాసించును. 

ఇట్టి కరణ పయో ము ఛి దచ్చాదనవ..న క పకరిం చును. (వ యోగరమ్యత 

సంపాదించును, ఇస్లై లలితాంగ్యవ యోగను..నను లలిగకరణ[ ప్రయోగ మభ్యూ 

వ్యాము. ఈ తాండవమున గీ-కాజము సం శారభటీ వృ త్తి యు-డదగును. ఈ 

లాస్యము తాఎడవము అను '. భయము శాటకాదులల్" పూర్వరంగమునకు నంబం 

ధించి యుండును. ఈ ద్వయము నట: ర్మాశ్శః మఎునందున నాట్య మనదగును. 

కాలమున గీతమున వార్యమున నృ_్ధమున నభినయకమమున నియతమగు 
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సుకుమార[పయోగము లాస్య మగును. ఇట్టి లాస్యమున గొన్ని విశేషములు 
గలవు, 

తచ్భ్చ్భంఖలా లతా పిండీ భేద్య కె: స్యాచ్చతుర్విధమ్. . 142 

లతా రాసకనామ స్యా శ్తతే ధా రాసకళ భవేత్. 

దండరాసక మేకం తు తథా మండలరాసకమ్., 148 

ఏకం తు యోషిన్ని యమాన్నాట్యరాసకమీరితం 

శృంఖలా భేద్యకం బాపి దళథా భీద్య తె పునః. 144 

తర్లేయపదమితారది లాస్వాాంగక్వేన కథ్యతే 

పిండీబంధే తు బహుధా భేద _స్తత్తాండవస్య తు. 145 

పిండీబంధాత్మకం న్భ త్తం తద్దేవత్వ[ప్రవార్ష ౪౦ 

భ వేజ్జరరపూ జాయాం త _త్తగతిపరి[క మే. 146 

అట్లు సుకుమార పయోగ మలున లాస్యము శృంఖల లత పిండి 

భేద్యక మని నాలుగు విధములు. శృంఖలాదుల స్వరూప మిదివరలో లవణ 

యుక్తముగా నిరూపిత మయినది. వీనిలో లత యనునది రాసకనామమున 

నున్నది. రాసకము మూడు విధములు - దండరాసకము మండల కాసకము 

నాట్య రాసకము నని. ఈ రాసకములలో నుండవలయు (స్త్రీల సంఖ్యానియ 

మము ననుసరించి యీ భేదనియమనము సంగత మగును. శృంఖల భేద్యక మను 

నవి దళవిధముల.గా భిన్నము లగును. గేయపదము మొదలగు లాస్యాంగదళక 

మీ విధముగా పరిగణింపదగి యున్నది. పిండీబంధమున నందలి తాండవమునకు 

బహుధా భేదములు కలవు. నాట్యవేదము నందు గణేశపిండి కుమారపిండి 

మొదలగు పిండీబంధములు కొన్ని సూచితము లయినవి. జర్దర పూజ యొనరింప 

వలసి యున్నప్పుడు ఆ యా గతి పర్మికమము సూచిత మగునప్పుడు పిండీబంధా 

త్మక మగు నృత మావళ్యకము. ఇట్లావశ్యకమగు నా యా పిండీఐంధములు 

ఆ యా పిండీబంధాధిదేవుల తత్త్వారోపషమున [పవార్ష ణాత్మకముగా నుండును. 

ఆ యా దేవులకును (పవార్ష ఆఅ మాపాదించును, 

జర్జర పూజా సం|పదాయ మిచట నిట్లు పరి|గావ్యాము. భరతనిరూపిత 

మయిన నాట్యమును భరతప్పు తులు (బవ్మాసన్నిధిలో | పదర్శించునప్పుడు | పేక 

కులుగా నున్న చానవులు తెమవై దేవతలు సంపాదించిన విజయ మం దున్నదని, 

B (88) 
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చేవచరితమె యందు నిబద్ధ మయి'నదని, దానవుల కది యవమానజనకముగా 

నున్నదని, కుపితులై నాట్యవిఘ్న మాపాదింపగా పయో; ల పతిథు లయిరి. 

అప్పుడు దేవేణ్యదుడు దానవదమనమునకైై జర్జరము-దండము సృష్టించి దాన 

వులను శీర్ణుల నొన ర్చెను. |బవ్మా సాంత్వనవచనములతో తత్త్వము తెలియ జెప్పి 

యందరను |పశాంతుల జేసెను. అప్పటి నండి రంగవిఘ్మోపశాంతికై జర్జరపూ జ 

సీయుదురు. అట్టి జర్జరపూజాసమయమున నుద్దకములగు గతుల పరి| క్రమమున 

పిండీబంధాత్మక నృత్త పయోగమావశళ్యక మని యిందు నూచిత మయినది. 

భావ భేదాల్లాన్య భేదో బహుధా కథ్యతే బుధైః 

తదేవ నియమెర్తీనం దేశే రుచ్యా [పవ _ర్తితమ్. 147 

గుండలీన్భ_త్తమిత్యు క్షం తత్స్యాద్దేశప్వు నేకధా 

'దేశీతాలై శ్చ వారై ్ యశ్చరదేశీగీతై శ్చ కల్పితమ్. 148 

చతుష్పష్ట రంగసంయు _క్షగతిశ్చాలీ య రీత్రీయత్ 

శుద్దం చిత్రం చ మి|శం చ గుండలీన ర్రనం (తిధా. 149 

కదాఛిత్యందుక క్రీడా కదాచిద్వర్గ మానతః 
త_త్తద్దేశగుణో త్రాభిర్సీ లాభిః పరికల్స్యాతే. 150 
అ= 0 0) లు eo 

భావ 'భేదమున లాస్య భేద మేక విధముల నుండునని బుధు అందురు. 

ఆ లాస్యమె నియమహీనమె దేశము నందలి రుచ్యనుసాశమున (పవృ త్త మగును. 

దేశదేశము లందుండు పామరజనులు శా స్త్రీయమగు మార్గరీతి నంతగా నవగతము 

చేసికొన లేరు. తాత్కాలిక మయిన చి_త్తవినోదము మాత మఖిలషింతురు. రంజన 

[పాయము లయిన హోస్యశ్ళంగారరీతులనే యభిలషింతురు. కొందరు సంఘ ర 

ణాత్మకము లయిన వీర'రె[దా వేళ ప్మకియలనె యవలంబింతురు. ఇట్టి వారి 

యభిరుచివిశేషము ల నేకవిధముల నుండును. త_త్తదభిరుచ్యనుసారమున (పవ ర్శిత 

మగ్నులాన్యవిధాన మచేకవిధముల నుండును. అది యంతయు దేశీరీతి యగును. 

ఇట్టి రీతులలో గుండలీనృ త్త మొకటి యున్నది. అదియు దేశమున ననేకవిధ 

ముల్మనున్నది. 'దేశీతాలములతో చేశీవాద్యములతో దేకిగీతములతో నిది కల్చిత 

మగును. ఖ“చతున్ష్నష్ట్యంగసంయు క్షగతిళ్చాలీయరీతిమళ్ ” అను పద్య పాదార్థము 

న్పష్టార్థముగ లేదు. చతుష్షష్ట్యంగములతొ నున్న దేశీలాస్య్యాంగములు గతివిధాన 

ములు ఛాలీరీళులు నిందుండును. ' నా రచితనృ త్తకత్మ్నావలిలో నలుబదియారు 
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చేశీలాస్వాంగములు సంశకేతితము అయినవి. ఇంకను గొందరు కోన్నియలళగముల 

సంశేతించి యుందురు. ఇట్టి గుండలీన_ర్హనము శుద్దము చి[తము మీ శము నని 

(త్రివిధ మగును. ఒకప్పు డిందు కందుక క్రీడ లుండును. ఒకప్పుడు వర్ష మానాను 

సారమున నియతి యుండును. ఒకప్పుడు త త్తద్దేళగుణ సముత్పన్న ము. లయిన 

లీలావిశేషము లుండును. ఇట్లిది పరికల్చిత మగును. ఇంక నిందు పకి గావాక 

విశేషములను నృ త్తరత్నావలి నుండి (గహించునది. ఈ గుండలీనృత్తము 

గోండలీనృ త్తమని కుండలీనృ త్త మనియు వ్యవహృతమగును. 

ఉటు పై నాట్యాదుల బృందావశ్యకత నిరూపిత మగును. జంత 

మనేకవిధముల నున్నది. బృందమున నుండవలయు వారిసంఖ్యఆయు నిరూ 

ణీయము. బృందము మార్గమున నావళ్యకము; దేశి యందు శావళ్యకము. ఆక్ట్ 

యంశవిశేషము లిచట [పన్తుతము లగును. 

బృండరీతి 

నాట్యం నృత్యంచ న్భ_త్తం చ బృందహీనశ న శోభతే 

అతో బృందం (పకల్ప్యం స్యాదిళత్యాహుర్భర కాదయః. 161 

నటాళశ్చ న_ర్తక్యాళెవ గాయకా వాదకాథయాః 

యస్మినయో'గ మీలితాః తత తడ్భృండముచ్య తే. 152 

నాట్యము కాని, నృత్యము కాని, నృత్తము కాని బృందహీన 

నుగుచో శోభింపడు. కావున బృందమును నిర్మింపవలెనని భరళాదు లందురు. 

శటులు నర్తకులు గాయకులు వాదకులు మొదలగు వారు ఏ (వయోగమున 

మిలితులై యుందురో యచట నది బృందమేను వ్యవహారము కలదగును. 

తదేవాభ్యంతరం బావ్యూమితి చ్వేఛా విభిద్య తే 

( అభ్యంత శే స్వాత్ (స్త్రీబృందం బాహ్య (స్రీమ_ర్త్యమ్యశ్రితమ్. 158 

స జ్యేష్ట మధ్య కనిష్టాది భేదాద్బృందం తిధా భవేత్ ree 

"అంగి రుపాంగ 9 (పత్యలి గ 8 గీతమా | తాను గామిథిః MM i54 
ey చెయా a ౧... టు! ఎ గంటల ua ke Eu 

'పచార్థాఖినయో, నృత్యం డోంబీ [శ్రీగదితాదిషు లో 

' అంగవి థేపమ్మాతం యల్లయతాల సమన్వితమ్. 

తనష్త్యా శస నాటకోద్యేషు రూపకేషు 'వయుజ్యతే . 

అంగ వతర్ధతగతి హూ శ్యో యాలధినణ్వతే చ; - శతక 
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.తన్నృ_తం తత్ర నృత్యం తు యథోక్తాథభినయాత్శకం 

బృందాంశము లె యిందున్న వి. బృందము రెండు విధములు -- ఆభ్యం 

తరము బావ్యాము నని. అభ్యంతరము నందు (స్ర్రీబ్బిందమును, భావ్యామున 

(స్త్రీపురుషమి శిత మయిన బృందము నుండదగును ఇందు మరల మూడు భేదము 

లున్న వ్- జ్యష్టబ్బందము మధ్య బృ్భృందము కనిష్టబృందము నని. ఇంకనిట్ట భేదము 

లుండును. గీతమా (తము ననుసరిం చినట్ల యంగోపాంగ పత్యంగములతో పదార్థా 

థినయమున నుండు నృత్యము డోంబీ శీగడి తాదులలో నుండును. నాటకాది 

రూపములలో లయ తాల సమన్విత మంగవి ఇపము మాత ముండుట యను 

నృత్త ముండుట యుచితము. అంగపత్యంగళూన్య మభినయళూన్యము నగు 

నృ_త్రమున్న నచట యథోకాభినయాత్మక మయిన నృత్య ముండుటయు 

తాండవం తత్తి్రిధా చండ(పచండోచ్చండ భేదతః. 157 

త|త వ్యోరభటీవృ త్తి సభై వ పరికల్బ్యతే 
విలంవితో లయో యత [గహాళ్చాతీతకల్పితః. 158 

తద్వదారభటీ యత తత్ ఖ్యాతం చండతాండవం 
సమ [గహ మధ్యలయ నశ వారభటీ యుతః. 159 

“౨ పచండతాండవం తత్స్యాదితి తత్ర |పయోజితం 

అనాగతో (గవో యత లయో యత [దుతో భవేత్. 180 

తాద్భృశ్యాఠభటి యత తళ్స్యాదుచ్చండతాండవం 

ఏత త్తీయం భవే శ్తేధా గీతావాద్యోభయాన్వయాత్. 161 

తాండవము మూడు విధములు--చండతాండవము (పచండతాండనము 

ఉచ్చండ తాండవము నని. అందు చండతాండవ మీవిధముగా నుండును. ఇం దార 

భటీవృ త్తి పరికల్పిత మగును. లయరీతి విలంవితముగ నుండును. [గహ మతీత 

కల్పిత మగును. |గవామనునది తాల్నపాణము. తాలము నందలి (గవాము 

మూడు విధములు--సమ గవాము అతీత గవాము ఆనాగత| గవాము నని, గీత 

న _త్తవాద్యములతో నాదిమధ్యావసానము లందు న్యూనాధిక్యవర్షితముగా తాల 

మాయోజబిత మయినచో సమ|గవా మని, తాలానంతరము గీతాదు లాయో 

జితము లయినచో నతీశ్యగహమని, గీతాదుల |పయోగ|పవ_ర్తన సమయ మధ్య 
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మున తాలసంయోజన మున్నచో ననాగత|[గవా మని నిశ్చయింప వలెను. [పకృత 

తాండవమ.న నతీతగహకల్పనము వివఊతము. ఇచట నారభటీవృ_త్తియు నతీత 

(గవాసంబంధముననేె యుండును. ఇట్లున్న నిది చండతాండవ మగును. (ప్రచండ 

తాండవ మీ విధముగ నుండును. ఇందు సమ్మగవా ముండును. మధ్యలయ 

ముండును. అస్తు యారభటీయుత మగుకు. _ ఇట్టిది | పచండతాండవమగును. 

ఉచ్చండతాండవమున ననాగత|[గవా వుం: ను. |[చదుతలయ ముండును. ఆరభటీ 

వృత్రియు నట్ట డె యగును. ఇట్టది యుచ్చుండతాండవము. ఈ మూడు విధము 

లగు తాండవమును గితవాదో్య్యోభయాన్వయమ.న త్రివిధ మగును. 

కరణాద్యంగవో రాళ్ళ గీతవాదో్యోభయాన్వతాః 

య।|తోద్దతం [పయుజ్యంశతే [కమా_త్తత్రాండవ్యతయమ్. 162 

చండాఖ్యం తాండవం వీర రౌ దమి[శరసె భవేత్ 

_పచండళాండవం ఖ్య్యూతం రౌ దలీభత్సమి[ళణే. 169 

ఉచ్చండం రౌ దలీభకృభయానకనముచ్చయే 

కరకా రంగవోరె శ్చ |దుతం తిగుణవేగ శః, 164 

ఆకాళచారీ |భమరీ యుతముచ్చండతాండవం 

ప్పతలంఘితభూయిషప్టకరణం |భమరీయుతమ్. 165 

[పచండతాండవం భామచారీయుగ్దు 9 తమానతః 

నృత్తాం7 8 కరణ రంగవోరై ర్యుకృండతాండవమ్. 166 

తాండవము నందలి రనవిని యోగపరము అయిన విశేషము లిట్టు భావ 

నీయుములు తాండవ[తయమునందు కరణము లంగవోరములు గీతవాదో్యోభ 

యాన్వితములై [క్రమముగా నుద్దతముగా |పయు కము లగునేని యీ తాండవ 

[తయము రూపవై భవము కలదగును. చండతాండవము వీరరె దమి[శరసమున 

[పయుక్తము కాదగును పచండతాండవము రౌ. దవీభశ్సమి| శణమున [(పఖ్యాత 

మయినది. ఉచ్చండ తాండవము రా దవీభత్సభయానకసముచ్చయమున విని 

యుకము కావలెను. ఈ యుచ్చండ తాండవములోే కరణము లంగవోరముబు 

[దుతలయానుసారమ.న [తీగుణ పగమున నుండదగును. (పయుక్తము లయిన 

కరణము లంగవోరముల. [తిరావృ_తములుగా (పషయుక్తము లగుట సముచితము. 

ఎప్పటి కరణ మప్పుజే యావృత్త ముగుటయు నంగవోర[ పయోగానంతర మా 
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వృత్త మగుటయు ఒక కమమున కరణాంగహారములు (వయుక్తము అయిన 

పిమ్మట కరణములు పునః [యు క్తము అగుటయు నౌ చిత్యానుసారమున సభ్య 

మోదానుసారమున నిశ్చయించి |ప్రయోగించునది. ఇట్లు చెప్పుట యనుచిత 

మరు.నను సాంకర్యము నిషేధీ్రచుట కగును. ఇంక నీ యుచ్చండతాండవమున 

ఫ్లుతములు లంఘితములు ఒ హులముగా నున్న కరణముల [ప్రయోగ మావళ్యకము. 

ఎగురుటలు దూసటలు కొన్ని కరణములలో నధికముగా నుండును. అట్టి కర 

ఆము లిం దావశ్యకములు. పచండతాండవము నందు [దుతలయ (పమాణాను 

సారమున భౌమ నారీగతు లుండవలయుటను (గహించునది. చండతాండవమున 

నిట వావళ్యక ములు కావు. అందు నృత్తాంగము లయిన కరణము లంగపహోరములు 

కూడి యుండుట (గావ్యాము, 

హోస్యళ్చంగా రసంసళ్లై లాస్యనృ త్తం (పళన్యతే 

శృంగా'లే చాద్భుత చాపి తద్భిదా వినియుజ్య లే i167 

ఉదత పాయకరణం రుచ్యా య ద్దేశ్యకల్పితం oe ద 
కరణం వ_క్షృగం చేతి తద్దేశీతాండవం విదుః, 168 

దేశీతాలలయో పేతం దేశభాషావిమి| శితం 

తర్వీరాద్భుశశ్ళంగారవో స్వేషు వినియుజ్యతే. 169 

నృత్య భేదే క్వచితె్కళ్చి శ్పా యో దేళ్యుషయుజ్యలే 

న కడాచన సర్వత రూప కేషూ.యుజ్య తె, 170 

వోన్యశ్చంగార సంసర్గ మున్న పుడు లాస్యనృ _త్తము (పళస్త మగును. 

శృంగారమునందు నద్భుతము నందును లాన్యనృ _త్త భేదముల వినియాగము 

సముచితము. బేశీతాండవము నొకటి కలదు. ఆ యా దేళశవాసుల యభిరుచ్యను 

సారమున నుద్దగము లగు కరహము లధికముగా నుండదగును. ఇదియా యా 

దేశీవిధానమున ౪భ్పిత మగును. ఇట్లు బేశ్య[పకల్పెిత మగు నిది “కరణం 

వ_కృగం” కరణాత్మకము లయిన కరణములతో నుండుటయు వ_క్షృగతము 

లయిన శల్లవి న్యాసములతో నుండుటయు |గావ్యాము. ఇట్లుండగా నిది దేశి 

తాండవ మగును. ఈ దేశీకాండవము చేశితాలలయపవిధానములతో నుండును. 

దేశభాషావిమి| శి కము నగును. _ ఇట్టిదిది పీరమున నద్భుతమున శృంగారమున 

హాస్యమున వినియుక్త మగును. కొంద రొక్కొక్క-చో నృత్యభేదము నందు 
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సామాన్యముగా దేశీరీతి నుపయోగింతురు. ఇట్టి విధానమును రూపకములళో 

నంతట నెప్పుడు [పయోగింపరా దు. 

బృందభేధములు 

ఈ దృక్తాండవ లాస్వ్యాది భేదాం గ షూపయోగినాం 

నమాజం బృందమిత్యాహాుః తత్తింధా పంచధా౬పి వా. క్షే] 

ఉ_త్తమో_త్తమమాద్యం స్యాదు_త్తమాఖ్యమతః పరం 
మధ్య మో త్త మమధ్యం చ కనిష్టం చేతి పంచధా. 172 

బృంద మేతత్సముద్దిష్టం కోలాపాలమతః పరం 

ఇంతవరకు నిరూపించిన తాండవభేదములలో లాస్యాంగము౨లో నువ 

యోగించువారల సమాజమును బృంద మందురు. ఈ బృందము మూడు విధ 

నులు, అయిదు విధముల నేని యుండును. ఉత్తమో_త్తమము మొదటిది, 
ఉత్తమము రెండవది, మధ్యమో_త్తమము మూడవది, మధ్యమము నాల్లవది, 

కనిష్ట మయిదవది. ఇట్లు బృందము పంచవిధముగా నుండుట యుక్తము. సముద్ది 

ప్రమును. ఇంత కధికముగా నుండునది కోలావాల మగును, ఇక నుత్తమోత్త 

మాదిబ్బందములలో నుండదగు వారి సంఖ్యానియమము సం కేతితముకావలయును. 

ముఖ్యా ద్వాదశ గాతారో ద్వాద్యక వ తు గాయికాః. 178 

అష్టా వోలకాశ్చాపి తత్వ షడ్వాంళికా అపి 

ఓతాకారాశ్చ పంచ స్యుః తతః పొటపికాస్త్రయః. 114 

యత మారంగికాః మట్ సుం8 బఇందం సాందు తమో తమం దీ తీ “ల 0 టి 

ఉత్త మో_త్తమబ్భ్బందము నందుండదగిన పాతల సంఖ్య యిందున్నది. 

ముఖ్యగాయకులు--12. గాయికలు 12 విపవోలకులు.--6. వాంళికులు-6. ఓతా 

కారులు ర్. పాటహికులు - లి. మార్టంగికులు--6. మొత్తము వీరు 528. ఇట్లు 

న్నచో బృంద ముత్తమో_త్తమము. ఇందలి వారి స్వరూఎపరి నయము నిరూ 

పితము కాగలదు. ఇటువై ను_తమబ్బందము. 

వడాతారో2_ వ గాయిన్యః పంచ షడ్యా వి వోలకా;ః. 175 
గి యి 

చత్వారో వాంళికాశ్చాపి చోతాకార చతుష్టయం 

మార్షంగికాళ్ళ చత్యారః తతః వాటహిక దంయమ్, 176 
a) త్వ 
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కఇదము_త్తమమాఖ్యాతం బృందం బృందవ్శార దై; 

ఉ_త్తమబ్బంద మీ విధమున నుండునని బృందవిశారదు లనిరి, గాయ 

కులు 6. గాయికలు రి. వివోలకులు క కాని 6 కాని. వాంళికులు 4. ఓతా 

కారులు 4, మార్చంగికులు 4. పాటహికులు 2 'మొ త్రము వీరందరు లి4. ఇడి 

యు _త్రమబృందము. 

పంచ ముఖ్యగాతారః పంచాపి సమగాయినః. 177 

గాయికా వాంశికీనాం చ యత స్యుః వమట్బ పంచకం 

ఓతాకారతయం చాపి తథా పాటహిక[తయమ్. 178 

మాగ్గంగిక| తయం యత బృందం స్యాన్మధ్య మో _త్తమం 

మధ్య మో_త్తమ బృందము మూడవది. ఇందు ముఖ్యగాయకులురీ. 

సమగాయకులు లి. గాయికలు 6. వాంశికులు 5. ఓళాకారులు లి. పాట 

హికులు *. మార్చంగికులు లి, మొత్తము వీరందరు ముప్పదిమంది. ఇది మధ్య 

మోత్తమ బృందము, 

ద్వాగాయకొ చ గాయి న్యా తి సః స్యుః సమగాయికాః: 179 

[తయో వివశీలకా వంశ్య్యాః త సళ్చాపి వివోలికాః 

ఓతాకార[తయం యత మార్గంగికచతుష్ట యమ్. 180 

యత్ర పాటహికద్వంద్వం బృంద మేతత్తు మధ్యమం 

మధ్యమబ్బందములో పాత లిట్టుందురు. గాయకులు 2. గాయికలుకి. 

సమగాయికలులి. వివోలకులులి. వాంళికులు లి. వివోఖికలుకి. ఓతాకారులులీ. 

మార్చంగికులు ఉ. పాటహికుల. 2. మొత్తము వీరందరు 25. తరువాతి పరిగణన 

ములో 26 అని యున్నది. గాయికలు 8 అయినచో :6 సంఖ్య యుపపన్న 

మగును. 

పకో ముఖ్యో భ వేద్దాతా దా స్యాతాం సమగాయ కె. 181 

గాయకౌ వాంశికౌ ద్వౌ ద్వా వోతాకారతయం తథా 

ఏకః పాటహికో యత మార్షంగికయుగం తథా. 182 

ఏకో వివోలకో యత కనిష్టం బృందముచ్య తే 
0 
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కనివ్షబృంద మయిదవది. ఇందు ముఖ్యగాయకుడు 1. సమగాయకులు 2. 

ఆనుగాయకులు 2. చాంళికులు 2. ఓతాకారులు రీ. పాటహికుడు 1, మారం 

గికులు 2, వివోలకుడు 1. మొత్తము వీరందరు 14. ఈ కనిస్టబృ్బందమున 18 

పాత లుండుటయు నూచిత మగును. అందు హుడుక్కిళాదులు నుందురు. 

ద్విపంచాళత్ చతు, స్తింళత్ _ త్రింశత్ -మడ్వింశతి స్తథా. 188 

చతుర్దశ_అప్లాదశ చా సంఖ్యా బృందేషు పంచసు, 
య a) 

బృందపంచకమునందు పా తసంఖ్య యీ విధముగా నుండును. 

ద్విపంచాళత్ 54 ఉత్తమోత్తమ బృందము. చతు స్త్రింకత్ 84 ఉ_త్తమబ్బందము. 

(తింశత్ 80 మధ్య మో _త్రమబృందము. షడ్వింళతి 26 మధ్యమ బృందము. చతు 

రశ 14 లెదా అష్టాదశ 18 కనిష్టబృందము. బృందవంచకమున  నుండువారి 

యందరి సంఖ్య 156 లేదా 160. ఇట్లు నియతసంఖ్యగా నున్ననే యా యా 

బృందములు రమ్యము లగును. ఇంత కధిక మయిన కోలావాలమె. 

ముఖ్యగాతా సమం గాతా గాయినీ వాంశిక థా, 184 

ఓతాకారాః పాటహికో యత మార్దంగికద్వయం 
పుడుక్కికా కోహలికౌ యత జ్యర్చరికాద్వయమ్. 165 

వెణికా యత నుసమౌ బృందం తత్స్యాత్క_నివ్షకం 

క నివ్టబ్బందము నం దష్టాదశపాతలుండుట నూచిత మయినది. వారి 

సంఖ్య యిట్లన్నది. 1 ముఖ్యగాయకుడు. 1 నమగాయకుడతు. 1 గాయని. 

1 వాంళికుడు. 1 ఓతాకాకుడు. 1 పాటహికుడు. 2 మార్షంగికులు. 1 హుడుక్కిక. 

1 కోవోలికుడు. 2 జ ంకృరికులు. 2 వై ణికులు. 2 నుసము లన దగిన వారు. 

మొ_తము వీరందరు 16 అయినారు. 18 సంఖ్యాసంగతి కై యిద్దరిని “కలుపుకొన 

వలసియున్నది. ఇచటి విషయవి వేకమునకు నృ త్రరత్నా వలిలోని బృందసంఖార్ట 

వివేక మావళ్యకము. 

ముఖ్యానువృ త్రిచాతుర్యం తత్పయోగ పగల్భతా. 1866 

తాలానువర్తన న్యూనపదపూరణ నై పుణం 

లయశతాలావధానం చ సాదృశె వక ్రవిభావనా. 187 

భిన్న రాగజ్జ తా స్థాన తితశయ[పా షి శతా 

ఏతే బృందగుణాః (పోక్తా బృందకోలావాలం వినా. 188 

B (89) 
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ఇందు బృందగుణకీ_ర్తనము కలదు. ముఖ్యార్థము ననువ ర్తించి 

యుండుట లో చాతుర్యము ముఖ్యార్థము నందుండవలయు [పయో గమున (పగ 

ల్భత, తాలానువర్తనము నందలి నె పుణ్యము, నూ్యూనములుగా నున్న పదములను 

పూరించుటలో నై పుణ్యము, అియవిధానము లం దవధానము, తాల్మప్మకియ లం 

దవధానము, సాదృశ్య మైక్యము విభావనము చేయుట, భిన్నరాగములను 

గుర్తించుట, స్థాన తయ |పా_ప్తీలో శక్తి కలిగి యుండుట యనునవి బృంద 

గుణములు, బృందకోలావాలము నివి పరివారింపగలవు. బృందమున నుండు 

వారందరు బృందగుణములు కలవారై (పయోగాసక్తు లయినచో [ప్రయోగము 

రమ్యముగ నుండును, 

పతన్మార్గస్య దేశ్వాశ్చ సామాన్య మధిధీయ శే 

నాట్యాఖిధాననివ్ప త్తే రేతద్ద్వితయమీరితమ్. 189 

నృ_త్తనృత్య విభా7న ద్విధా మార్గ ఉదావ్యాతః 

నృ_త్తం తు తాండవం నృత్యం లాస్యమిత్య ధిధీయే, 190 

అంగవి షపమా తం యతాలమానలయొర్యుతం 

నృ త్తం తదుద్దతై రంగవో రా దై ్యస్తాండవం భవేత్. 191 

వరణం [పావణం చేశీతాండవం స్యాదనుద్ద తై 

లాస్యం లతా భేద్యకాది లాస్యాంగనహితం విదుః. 192 

తదేవ భూమిచారీభిః మృద్వీఖిర్ల లితాలయెః 

దేశీలాస్యాంగసరియు క్తం దేశీలాస్యమితీరితమ్. 198 

[పా యేణ తత్కుండలీతి దేశరీతై్యవ కల్పతే 

భాణాదినృ్ఫత్య భే దెషు (పాయో లాస్యం [పయుజ్య త. 194 

తాండవం పూర్వరం?గే స్యా|దూపశకేషు రసానుగం 

యత ధువాః [పయుజ్యంతే చత సో గితశయోా2౭పి చ. 195 

తాలామాశళ్లాశ్చ సలయాః సమార్గ ఇతి కథ్యతే 

(ధువాః వంచ (పయో వ్యా రసాభినయసిద్దయ. 106 

బృందమనునది మార్గమార్గముననే కాదు, చేశిమాగ్గ మునను గలదు, 

ఈ నిరూపిత మయిన బృందము మార్గమునకు డేఫీకీతికిని సామాన్యరూపము. 



దళమాధి కారము 70" 

అందు నిందు బృంద మేక రూపమె. నాట్యన్ష్ప త్రిక యీ ద్వితీయము నిరూ 

పిత మయినది. మార్గము దేశి యనువాని విశేషము లింకను పతిపాదనీయము 

లగునవి కలవు. నృ _త్తనృత్యభాగమున మార్గము రెండు విధములు. నృ _త్తము 

తాండవ మని, నృత్యము లాస్యమని న్యవహ్చాత మగుచున్నది. తొలమాన 

సంయుత మయిన యంగవి ఇపమా తము నృత్తమగును. అదియే యుద్ధతము 

లయిన కరణములతో నంగవోరములతో గూడుకొనగా తాండవ మయినది. అనుద్ద 

తము లయిన కరణాంగవోరములతో నుండగా చేశీతాండవ మగును. అది (వేర 

ణము [పొపణ మన దగి యున్నది. లాసా్ర్రంగసహిత మయిన లాస్యము లతా 

'భేద్యకాదుల గూడినది లాస్య మయినది. ఇట్టి లాస్యమె భూచారీవిశేషములతో 

నుండగా దేశీలాస్యాంగ ములతో గూడుకొనినది కాగా 'దేశీలాస్యమను వ్యవవో 

రము కొలదగును. ఇందలి చాదివీశేషములు మృదువులుగా నుంశుటయు లలితా 

లయము లగుటయు-లాలిత్యా యము లగుటయు వివశితము. సామాన్యముగా 

నిట్టి చెశీలాస్యమును 'దేశీరీకి ననుసరించి “కుండలి” యని యందురు. సామాన్య 

ముగా భాణాదినృత్య భేదములలో లాస్యము (పయు_క్ష మగును. రూపకములలో 

పూర్వరంగమునందు తాండవము రసానుగత మగునట్లుగా |పయోగింపవలెను, 

పూర్వరంగము నంచే వంచవిధము అయిన |ధువారీతులు పయు కము అగును. 

ఇందే గీతివిశిషములు నాలుగు (పయుక్తము లగును. కావున నిచట సే యీ 

పూర్వరంగమునం దే రపొనుగతముగా తాండవము |పయోగింప వలెనని భావము. 

లయసహితము లయిన తాలమారగ్గము లుండగా మార్గమని వ్యపదేశింపదగును, 

రసాభినయసిద్ది కై యయిదు [ధువావిశేషము.లను (పయోగించుట యుక్తము. 

(ధువాపస క్తి వలన (ధువారీతులను నిశ్రేశించుట యావళ్యకము, 

(ధువారీతి 

[పావేశికీ తు [వపథమా ద్వితీయా౭.2_ జేపికీ స్మృతా 

(పాసాదికీ తృతీయా తు చతుర్ధి బాంతరా (ధువా, 197 

వై(ప్కామి! వంచ మీతి కైయాః క్వాపి క్వచిద్ధు) వాః 

ఇచట [ధువాపంచకము చేరుల: కలవు. (పా వేశికి [పథమ ధువ. 

ఆశేపికి ద్వితియ ధువ. |ప్రాసాదికి తృతీయ[ధువ. అంతర చతుర్ధ ధువ. నైష్కా 

మికి పంచమ(ధువ. ఈ [ధువావి శేషముల నా యా యౌబిత్యానుసారమున 

గూర్చ్పవలను, వీని లకణావివేక మీ విధమున నుండును. 
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నానారరససంయు కా పా(తా అం నాట్యకర్ణణి, 198 (€ ann.) 

(పవేశనూచనీ గాశా యా సా (పావేశికీ న్మ తా 

ఉల్పంఘిత|కమో యన్యామన్య ఆతిష్య ఈ లయుః. 199 

[ధువా సా౭౭ జేపికీ నామ విజయా నృ _త్తవెదిఖిః 

' ఆశేపవశతో యాసామంతరం సముపాగతా. 200 

రంగం (పసాదయతి యా నైవ (పానాదికా (ధువా 

సత్వాసామంత-రా వస్తురసాదివశకత్సి తా. 201 

ఆంతరా సొ (ధువా కైయా నాట్యాఖినయరంజనీ 

(పన్తుతార్థన్య నిర్యోగే నర్వస్యాంకాంతని మృ మే. £02 

యా నీ మ్మా మగుణో చేతా నైవ నైైష్కామికీ (ధువా 

l. పా వికి, ఆయా వాతల నాట్యకర్మళో నానార్గరససంయు క్ర 

మయిన వారి |పవేశ సూచక మయిన గాథ (పా వెశికీ [ధువ యగును. 2. ఆశే 
పికి. క్రమ ముల్లంఘించి వేరొక లయ మాకి వ మగునేని యట్టి యా కేపాం 
శమును నూచించు గాథ ఆ మేపికి (ధువ యగును. లీ. పాసాదికి. ఆ చేపవళాన 
మధ్యలో జేరినదై రంగమున (పసాదన మొనరించు గాథ [పాసాదికీ [ధువ 
యగును. 4. ఆంతర. అన్నిటి యంతరమున వస్తురసాదివశమున కల్పితమైనదై_ 
నాట్యాఖినయరంజనిగా నుండు గీతి యాంతరధువ యగును. క. వై (ప్యామికి. 
పస్తుతార్థ సంబంధము లేకపోగా నంకాంతమున సర్వులు నిమృమింపగా నిష్కామ 
గుణో చేత మయిన గాథ నై_(మ్మామికీ (ధువ యగును. 

అలంకారా లయా వర్షా గీశతయో యతిపాణజయః. ఐ09 

అపరస్పరసంబంధా యస్మా త్తస్మాత్ ధువా స ఎకె 

జాతి; స్థానం (పమాణం చ కారో నామకల్చనా, 204 

శ్రీయా [ధువాణాం నాట్య జైః వికలాః పంచ హాతుకాః 

వృత్వాతర పమాణం యశత్ళా జాతిరితి సంజి తా. 205 
వాళ 

(ప్రవేశ కప నిష్కామ |పాసాదికమ థాంతరం 
ఇతి పంచవిధం స్థానం కేచిదా వుర్మనీషిణః, 206 
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షట్క లా౭షకలా చేలి [పమాణమితి కథకే 
పె లీ 

(పకారఃస్యప యోగో యః సమార్దవిషమాదిక*. 20 

(ధువావిధానే కథితం నామ వైయం |ధువాగతం 

స్వేచ్భానామాని కతిచిద్విద్యావృ త్తవి శేమతః. 208 

గీత రోడన సం భాంతి |పేషణోత్వాత విస్మయాః 

యత్ర యత (ధువాన్ష్మతన యోజ్యా నాట్యయో క్షృథిః 209 

ఇచట |ధువాస్వరూపము | ధువావికల్బ హేతువులు |ధువానామ 

కల్పనము (ధువారితిలో వర్ణ్యములు సిరూపితము లగును. అలంకారములు లయ 

రీతులు వర్ణములు గీతివిశేషమ:లు యతి పాణులు వరస్సరసంబంధరహితములై. 

(పయు కము లగును గావున “ధువ” యను వ్యవవోరము కలిగినది. ఇవి ధువా 

హతువులు. (ధువా నామ కల్పనమున నీ విశేషము లున్నవి. జాతి-స్టానము- 

(పమాణము-| పకారము-నామకల్సన యమవనవవి |ధువావికల్పములు ఇట్లే వి పంచ 

'పాతుకములుగా నున్నవని నాట్యవిదులు |గహింప వలెను. వీని స్వరూపము 

లిట్లుండున.. వృత్తాతుర[పమాణము౭కు జాతి యని చేరు. స్థాన మనునది |పవే 

శము ఊేపము ని|బో్య మము |ప్రాసాదికము ఆంతరము ననీ పంచవిధము. ఈ విధ 

ముగా కొందరు మనీషు లందురు. [పమాణము మట్కల్మాపమాణ మని యష్ష 

కలా|పమాణ మని రండు విధముల నున్నది. సమార్లవిషమాదిక మయిన 

(ప్రయోగమును (పకారమని యందురు. నామకల్చన యనునది [థువావిథాన 

మున నిరూపితమగు |ధువాగత మయన నామము. కొన్ని స్థలము లందు స్వేచ్చా 

కృతము లయిన నామము ౬౦డును. అవి విద్యా వృత్త విశేషూానుసారవు గా 

కల్పితము లగును. [ధువావర్ష్యములు కొన్ని కలవు. గీతము రోదనము సం|భ్రాంతి 

(ప్రషణము ఉత్సాతము విస్మయము నిరూపితిములు కావలసియున్నప్పుడు |ధువా 

[ప్రయోగ ముఛితము కాదని నాట్యవయో కలు గుర్తింప వలెను. 

యాని గీతకలాంగాని నానాతోద్యాని తాన్యథ 

విళ్టయాని | ధువానుష్టువ్భ త్తైళ్ళందోగతై రవా, 210 

నాస్తి కించిదవృ_త్తం యద్వాద్య మానకృతా శయం 

గానం యద్వ్భ_త్తతో వాద్యం తద్వ్భ త్తేన (పయోజయేత్. 211 

ఛందోవృత్తాని సర్వాణి విక్లేయాని |ధువాస్వివా 

యద్వ్భ_త్త[పభవం వాద్యమంగం వాద్యసమం తథా. 212 
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పూర్వమంగం తతో వాద్యం తతో నృ త్తం _పయోజయేత్ 

గీత వాద్యాంగసం యోగః (వయోగ ఇతి కథ్యతే. 218 

[ధువాంగములు కొన్ని కలవు. అవి యిందు గలవు. గీతకలాంగములు 

నానాతోద్యములును (థువానుగతములుగా నుండు సౌష్పవే చేతము లయిన 

ఛందోగీతము లగు వృ త్తములతో గూడి యుండదగును. అన్నియు ఛందోను 

వర్తనమున నుండుట శోభావవామని గుర్రింపవలెను. వాద్యమానక్భణతా[కయ 

మగు గాన మేది యయినను వృ త్తరహితముగా నుండదు. ఛందోవి హీనముగ 

నుండదు. వృత్తము నను రించి వాద్య ముండుటయు, నృ త్తనిధానముననె 

వాద్యముండుటయు గు ర్తిచి పఫ్రయోగింప వలెను. నర్వవిధము లయిన ఛందో 

వృత్తముల నీ |థువారీతులలో ననుగతము ల టను గు_ర్తించునడి. వాద్యము 

వృ తృ వభవము. అం*విన్యానము వాద్యసమముగా నుండుట యుకృము.,. 

అంగము వాద్యము న్ఫ్స_తము అను వానిని యథోచిత (కమమున గూర్చుట 

యుక్తము. గీత వాద్యాంగసంయోగము |పయోగ మగుననీ యభిజ్ఞు లనీరి. 

శాపా చ శెర సేనీతి [ధువాణామభిధీయతే 

దివ్యానాం స్వపమాణం చ జ్రైయం సంస్కృతభామయా. 214 

గానం మ_ర్యన్య క థికమర్షసంస్కృతభామయా 

ఛందః (పమాణసంయు క్షం స్తుత్యాశీర్వాదసంయుతమ్. 915 

దేవడ్విజమహీపా నాం సంస్కృతం గానమిష్యతే 
జి ॥ త సంగ వె నాం తు భ వెద్దానమర్ధ పా! ఎత సంస్కృత 8 216 

వె శాచ్యా భాషయా గానం ళూ దాణాం మాగరీ తు వా 

ఇత రే షామప। భంశ భాషయాగానమిష్య తే, 9517 

అప భష్టా నిఖాషో వా శకారాదేరుదీర్య తే, 

(ధువాపదములలో నుపయోగింపదగిన భాపానియమ మిచట నిర్దిష్ట 

మగును. శౌరసేనీభాష (ధువాగీతములకు తగియుండునని యనిరి. దివ్యవ్య క 

లకు |పమాణో పేతముగా నంస్కృతభావతో వ్యవవోరముండుటను గుర్తించునది. 

మానవవ్యక్తుల కర్టసంస్కృతభాషతో గాన ముండుట |గ్రావ్యాము. బేవద్విజ 

మహీపాలకులకు సంబంధించిన గానము ఛందః పమాణవంయు కృము స్తుత్యా 

శీర్వాదసంయుతము నగుట సమ్మతమ.. వైశ్యులకు సంబంధించిన గాన మర 



దశమారి కారము Til 

(పొకృతసంస్క్టృతములతో నుండదగును, ళూ | దులకు సంబంధించియుండు (ధువా 

గానము వై కాచీభాషలో నుండదగుకు. మాగధీభా షూనిబద్ద మేని కాదగును. ఇత 

రుల కప భంశభా పూనిబద్దమయిన గానముండుట సమ్మతము. శకారాదులకు విభావన 

కాని యపభ్రష్ట భామ కాని ని లే మయినది. ఇట్టీివిధముగా భాషూనియమము 

గు ర్హించునది. 

ఉపమేయగుణా యే న్యు ర్నే తాదినాం గుణాాళయా! 918 

ఉ _త్తమాధమమధ్యానాం (స్ర్రీణామ పిచ తత్త్వతః. 

యథావదవగ మ్యై తె (పయోజ్యా నాట్యకోవిదై ః. 919 

నే తాడే నైవతపమ్యే సూర్యాగ్నిపవనాః స్మ తాః 

రజోదై త్యోద్దతానాం చ మేఘపర్యత సాగ రాః8, 220 

సిద్దగంధర్వయా దేః కుంజరర్హ భళాఖినః 

రాజవాంసర్ష భగజశార్లూలాః పృథిపీభుజామ్. 251 

ఏత ఏవ [పయోజ్యాాః న్యురుదాత్తో తమయోరపి 

నాగశార్లూలవృవఖాన్ న డివ్యేషు (వయోజయేత్. వఏ£ 

[కవ్యాదా మహేిషక్షాళ్ళ వ పాణాం రురవః స్త తాః 

సారసాః కిఖినః (కౌంచాళ్చ[కావ్వోః కుముదాకరాః, 228 

మధ్య మెరుపమేయాః స్యుః [పయోజ్యా నాట్య కర్మణి 

కోకిలా; వట్సదాః కాకా బకాశ్చాషూక్చ కౌళికాః, 224 

అధమైరుపమేయాః న్యు స్త త్రదర్గానుకూలతః 

శర్వరీ వసుధా జ్యోత్స్నా పానీ చ్యాః క రేణుకా. వవిఫ్ర్ 

నాయికానాముదాతానామ. పమేయగుగాః స్మ కాః 

దీర్టి కా కలికా మల్లీ సారసీ శిఖనీ మృగీ. 226 

నాయికానోం మధ్యమానాముప వెయాః స్యురర్థత;ః 

(భమరీ కురరీ కాకీ పరపుష్టా చ మాలికా. 227 

వేళ్యానామధమానాం స్యురువ మేయగు కా అమీ 

యద్వన్ను నుభగం వ్యాద్యమ్మితం బై వతమానుమెః. 229 
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ఉపమేయం భవేత్తచ్చ గీతవృ త్తిషు గాయనై ౫. 

ఏవం విభావ్య భరతై + యథాభావం యథారసమ్. 229 

యథార్థ మేకన్నా ట్యం చ (ప యోజ్యో౭ థినయస్సదా 

కావ్య పబంధము లందు నాయకాదుల నుపమించి చెప్పుటలో ననునర 

ణీయములు కొన్ని కలపు. అందలి విశేషము లీ [వఘట్టమున నున్నవి. నాయ 

కాదుల గుణా శయము అయిన యుపమేయగుణములను, ఉ_త్రమాధమ మధ్య 

ములకు (స్త్రీలకు సంబంధించియుండువాని తత్త్వతః యథాతథముగా గుర్తింప 

వలెను. నాట్యకోవిదు లట్లు గుర్తించి [పయోగింపవలెను. ఇట్లనుట యిది వారి 

శిఖాపరము, నాయకాదులకు చేవతౌసమ్యము చెప్పునవ్పుడు సూర్యాగ్ని పవనము 

లను, రాతుసులకు డై త్యుల కుద్దతులకు నెపమ్యము నిరూపించునప్పుడు మఘ 

పర్వతసా గరములను, నిద్దగంధర్వ యజా దులకు కుంజర ్బుషభ వృతములను నీరూ 

పింపనగును. పృథివీపాలకుల కౌపమ్యమున రాజవాంన బుషభ గజ శార్దూల 

ములను నిరూపింపవలెను. ఉదాత్తులకు ఉత్తములకును రాజహాంసాదులనే 

(పయోగింపదగును. దివ్యుల విషయమున నాగ శార్దూల వృషభములను నిశ్చ 

శింపరాదు. అట్లు చానిని [పయోగింపరాదు, అళ్చే [క వ్యాదములను మహివము 

లను బుషభములను దివ్యులకు గూర్చ రాదు. వి పులకు రురు వులను జెప్ప 

వచ్చును. సారస శీఖ (కౌంచ చక్రవాక క ముదాకరములను మధ్యములు నాట్య 

కర్మలో [పయోగింపదగును. నాట నికర రో నధములు [పయోగించుటలో 

కోకిల షట్పద కాక బక చావ. కౌళినములు తత్తదర్థానుకూలమున నుండదగును, 

ఉదా _త్తనాయికల యువ మేయగుణములుగా ఛర్వరి వసుధ జ్యోత్స్న వద్భిరి దాః 

క రేణుక యుండదగును. నుధ్యమళాయికలకు చ్ చ్రీక కలిక మల్లి సారసి శిఖని 

మృగి యర్థానుసారమున నుపమేయగుణము లగును. (భమరి కురరి కాకి కోకిల 

మాలిక యనునవి వేళ్యల కర్రమల కుపమేయగుణము లగును. వ యే వస్తువు 

దై వత మానుషవ్యక్తుల _కుపమింపదగినచిగా సుభగము వప్యాద్యము నగునో 

దానిని గాయనులు గీతవృత్తులతో నుపమేయముగా నిరూపింప దగును. ఇట్లు 

విభావన మొనరించి యథాభావముగా యథారనముగా యథార్థముగా భరతు త్రీ 

నాట్యమును |పయోగింస దగును. అభినయ మొనరింప దగును. ఉపమేయ 

గతము లయిన గుణములనుగా నభినయించి నిర్రేశించుట లో నానావిశవషముల నభిన 

యించి (పయోగింపవలసి యుండును. 
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రనభావములు.తాదొత్యకరిత 

వృషత్వ శింళు పాత్వా దేర్యథా అాదాత్మ్యముచ్యతే. 280 

తథా భ వేత్కావ్యబంధభే తాదాత్మ్యం రసభావయోః 

వాగంగసత్వాభినయా భావాః స్ఫుర్నాట్యకోవిదై_ః. 281 

రసో౭ భినేయో వాగంగస త్త్వావోర్యసముచ్చయాత్ 

ఉఖె పదార్థ వాక్యార్థవా చె భవితుమర్శతః. లీల్రిల 

స్థాయీ వా సా_త్తిషకో వాపి సంచారీ వా క్షచిత్యా చిత్ 

భావో వాక్యార్థతా మేతి త తద్భావవిశేషతః. 2898 

కేవలం న రసః కావ్యే వాక్యార్థత్వముపై వ్యతి 

అలంకారో౭౬పి వాక్యాస్థః స్యాద్దుణో ఒపి చ వాక్యత!. 284 

వాక్యవాక్యార్గవశతో ధ్వన్యంతే శేఒపి కుత్రచిత్ 

భావా రసాశ్చ యోజ్యాః స్యుర్న ్రత్యనృతాతృనా నశుః. వ£5 

ఇక నిటువె కొన్ని సాహిత్యశా(స్త్రీయము అయిన విషయములు 

పరామృష్టము లగును. రసభావముల తాదాత్మ్యము ఎభథినేయత చవాక్యార్ణ్గత రసే 

తరము అయిన గుణాలంకారములకును వాక్యార్థత యుండుట సోడావారణముగా 

[పవంచిత మగును. కావ్యబంధము నందు రనభావములకు కాదాత్మ్యమును 

భావింపవలెను. ఇందీ దృష్టాంతము విభావనీయము. వృతత్వమునకు శింశుపాత్వ 

మునకు తాదాత్మ్యమున్నది. అపై రసభావములకు తాచాత్శ్య మున్నేయము. 

వృతధర్శము వృవత్వము సర్వవ్యృతము] ౨౦ దనుగతముగా నుండును. కింశుపా 

వృతధర్మము లింశు పాత్రము. శింళు పొత్వ్రము శింభుపానృతమునం దె యుండును, 

వృతత్వము ఇతటిర వృక్షము లందు వలె కింశుపాన్భకుము నందు నుండును. శొంశు 

పావృతము నందు శింశుపాత మున్నె, వ్యకత్వ మున్నది. శః వృతుత్వ ఖింళు 

పాత్వములకు తాదాతగ్య మంగీకృత మయినది. అశ్లు భావత్వము భావమునందును 

రసము నందు నుండును. రసమునందు రనత్వము భావత్వము కలదు. భావత్వ 

రసత్వములకు ఆాదాత్మ్యము చెప్పవచ్చును. రసభావములకు శాదాత్మ్యమను 

టలో నీ భావమునె |గహింవవలెను, 

వాగంగసత్వాఖినయము*౪ భావములు, వాగంగసత్తావోర్య సముచ్చ 

యమున నాట్యకో విదులు రస మభినయింపదగుము. భావరనములు శెిండును 

పదార్థవాక్యార్థము లనదగి యుక్నవి. ఒకొ శక్యచో స్థాయి కాని సాత్త్వికము 
B (90) 



714 ఇఛావ[పకాశనము 

కాని సంచారి కాని త_త్తద్భావవి శేషమున వాక్యార్థత్వమును పొందును. కావ్య 

మున రస మొక్కటియ వాక్యార్థత్వమును పొందుట కాదు అలంకారమును 

వాక్యార్థ మగును. గుణమును వాక్యార్గ మగును, వాక్య వాక్యార్గవశమున 

నవియు ధన్య మానము లగును. ఇది సాశ్వ|తికము కాదు, కారచిత్మము. భావ 

ములను రసములను నటులు నృష్యనృ _తరూపమున నాయాపన  మొనరించుట 

ఉదాహారణ మేతేషోం దిజ్మాతమభిధీయతశే 

తాదాత్మ్యం భావరసయో ర్భారపిః స్పష్టమూ చివాన్. 9896 

ఈ నిరూపించిన వాని యుదావారణము సం! గవాముగా (పదర్శిత 

మగును. భావరనములకు తాదా_త్మ్య్య ముండుటను భారచి కవి స్పష్టముగా 

నిరూపించెను. ఆ యుదావారరా మిట్లున్న ది- 

“పియేఒపరా వాంఛతి వాచమున్నుఖీ 

నిబద్దద్భ ప్టిః శిథిలాకులో చ్చయా 

సమాదగే నాంశుక మాహితం వృథా 

వివేద పుష్పేషు న పాణిపల్ల వమ్.” 287 

(ప్రియుడు వచనము పలుకు నవ్పు డున్ఫుఖి యగు నొక వనిత యాత 

నివై దృష్టి నిలిపి నీవిజారినను నిల పలేదు. తన వాము పుష్పము లందుండు 

టను గుర్తింపలేదు ఇందామె రాగపా“వశ్యము [పియాస_క్తచిత్తత వ్య _క్తమగు 

చున్నది. ఈ శ్లోకసమన్వయము నూచించుచు [గంథకారుడు గద్యము రచించెను. 

అది యిట్లున్నది. 

వాచాం యచ్చ్భతః |పియస్యావళోేకనా యోన్నుభఖ్యా నిబద్ద దృష్టిత్వ 
స్ట 0 ల 

కథ కేళపాళశత్వ పుష్పస్వర్శానభిజ్ఞ త్వ విభావ్సమాన _న్తంభ సంభమాంగసాదాది 
ఛావె సంభోగళ్ళంగారః (పకాళ్యత ఇతితాదాత్చ్యమ్. 289 

మాటలాడు |పియుని యవలోకనమున కున్నుఖ యయిన వనిత 

యొక్క నిబద్దదృష్టిశ్వము శ్లథ కేళ ఫాశత్వము పుష్పుస్పర్శానభిజ్ఞ త్వములచే 

విభావ్యమానములగు _న్తంభ-నం[భమ-- అంగపాదాదిభావములచే సంభో గళ్ళంగా 

రము (పకాశితమగుచున్నది. కావున భావరసముబ కాదాశ్శ్యమును (గహించునది. 
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భారవి శోక ములళోని “విధిలాకులోచ యా” యను పదమున శారదా 

తనయుడు “ళ్ల థ కేశపాకత్వ” మును భావించెను. ఈ శోకవ్యాఖ్యానమున మల్లి 

నాథు డుచ్చయపదమునకు నీపీబంధమను నర్ధమును [వాసి “నారీకట్యంళుక 

(గంఖథా నీవీ స్యాదుచ్చయో౭ప్యథి' యని మార్తండ వచనము [పమాణముగా 
జూవెను. ఉచ్చయపదము కేళపాశవర మయినచో శిథిలత్వ మాకులత్వము 

"రెండును సంగతము లగును. అది నీవివవమె యగునేని యాకులత్వ మంతగా 

సముచిత మగునా? శథిలత యుండవచ్చును. ఆశలతయు నున్నచో నుండున 

దేమి? ఉచ్చయము పోకముడి యని యె తెజగు నిఘంటువులలో నున్నది. ఇందు 

నిరూపిశము లయిన భావముఖు రన్మ వకాళకములగ నుండుటచే | సకాశ్య|ప్రకాశక 

భావాపన్నము లయిన రసభావముఃకు తాదాళ్ష్యము స్పష్టముగా నున్నది. 

రనభావములు __ వాక్యొర్ధత 

వాక్యార్థతా స్థాయినో౭పి కాళిదాసేన దర్శికా-- 

“వ్యావ్భాళా [పతివచో న సందధే 

గంతు మెచ్చదవలంబితాంకుకా 

సేవతే స్మ శయనం పరాబ్ముఖి 

సా తథాపి రతయే పసినాకినః' 

వభిర్భావవి శేమెై రేషా రతయే=భూరదికి స్థాయినో వాక్యార్థతా. 289 

[పథమసమాగమ సమయమున పార్వతీదేవి పలుకరించినను పలుక 

లేదు. చెట పట్టినను పోదలవెను. శయ్యకు దార్మినను పరాజ్ముఖముగనె శయ 

నము 'నేవించెను. అయినను శివునకు శిప రతికే యను. ఇం దిట్టి భావవి శేష 

ములచే నామె రతి కరిగించిన దవనుట రతిషా... బావమునకు వాక్యార్థత వ్యక్త 

మయినది. 

శ 

1 

సా_త్హ్వికభావస్య వాక్యాక్రళా యథా 
పాలం లల 

“పయచ్చ్భతోవ్చ్రైః కునుమానీ” తి భారి దల్శిఠా 

చాప్పొకులలోచనత్వం సా త్వికోఖావః. 540 

సా_త్రికభావము వాక్యార్హమగుట _ శారవి కావ్యమున “| పయచ్చ్ళ 
తోవైైః” యను శ్లోకమున గలదు. 

(పయచ్చృ్చతోచ్చైైః కుసుమాని మూనినీ 

విపకగో తం దయితేన లంఖితా 



Tig భావ|పశాళశనము 

న కించిదూచే చరణేన కేనలం 

లిలేఖ బాషమ్పూకులలోో చనా భువమ్. 

కుసుమముల నిచ్చు దయితుడు సవత్నినామమున విలువగా నా 

మానిని యేమియు ననలేదు. బాషప్వ్పూకులలోచనయమై పాదమున నేల లిఖించెను. 

గో తస్టలనమ.న నీర్ల రా కలదై నది. దీనిలో చాష్పాకులలోచనత సా_త్స్వికభావము 
(=) యె. అ అవే 

వాక్యార్గ మయినది. 

బృవహద్వకులవీఖ్యాం సంచారిణాం వాక్యార్థతా యథా - “గమన 

మలసం కూన్నాద్య షీ" రితా (ది అ|తసం బారిగరా ఏవ వాక్యార్గ ః. “పాణిపీడన 
లట లి థి 

విధేరనంతర” మిత్య[త  కామదౌవ్యాద నుఖమన్వభూదితి నంభోగ శృంగారో 

వాక్యార్థ 8, “గగనం గగనాకారం సాగరః సాగరోవమఃి” ఇత్య(త ఉపనూ2 

లంకార ఏవవాక్యార్గః. “అధర కిసలయ రాగ కోమలవిటపానుకారిణా” విత్వ|త 

రూవకాలంళార ఏవ వాక్యార్థః. ఏవనుభయాలంకారా ఊపహ్మాః. ఐ41 

సంచారిభావము వాక్యార్థ మగుట వకులవీథీ సంచారములో “గమన 

మలసం శూన్య దృష్టిః' యను శ్లోకమున నున్నది. మాలతీమాధవము (పథ 
మాంకమున నిది యున్నది. మదనోద్యానమున మాధవుని మకరందు డభి 

వర్ణించుట యిచటి (పకృతార్థము. 

గమనమలసం శూన్యా దృష్టిః శరిరమసౌష్షవం 

శ్షుసితమధిక ౨ కిం న్వేతత్స్యాత్ 7 కిమన్యదతో౭ థవా 

(భమతి భువనే కందర్నాజ్ఞా వికారి చ యావనం 

లలితమధురాచ్చే తే భావాః ఉివంతి చ ధీరతామ్. 

ఈతని గమన మలసముగా నున్నది. చృష్టీ శూన్యము. శరీరము 

సౌష్టవముతో లేదు. శ్వాసమధికము. ఇవె యేమగునో? ఇంతకన్న చేమగును. 

లోకమున కామాజ్ఞ యున్నది యౌవనము వికారి. లలితమధురము లయిన యా 

యా విశేషములు ధీరతను నిలుపవు. ఇందు సుచారిభావములు వాక్యార్థముగా 

నున్నవి. ఆలస్య-చింతా_గ్గాని_| శమ_విపొద - మోవోదులు మాధవగతములు, 

వితర్ముము మకరందగతము. మదనో ద్యానమున మదనోత్సవదర్శనమునకు వచ్చిన 

మాధవుడు ఒక వనిత యం దాసక్తుడై మదనావస్థాభిభూతు డయ్యెనని మకరం 

దనిశ్చయము. మాధవుని సంచారభావములు వాక్యార్థ రూపమున నున్నది. 
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సంభో గళ్ళంగారము వాక్యార్గ మగుట ““పాణీపీడనవిధే రనంతరం' ' 

అను శ్లోకమున గోచరించును. 

పాణిపీడనవి ధేరనంతరం తె లరాజదుహితుః హరం (పతి 

భావసాధ్వసపరి[ గవోదభూ తా-మదో హద మనో వారం వపుః. 

కుమారసంభవమున నీళ్లోక మష్టమనర్గలో నున్నది. వివాహానంతరము 

పార్వతీదేవాము భావసాధ్వస సరి|గవామున కామదోవాద మనోవారముగా నయి 

నది శారదాతనయ పాఠము “కాముదెప్ఫాదసుఖమన్వభూత్ '. శైలరాజ 

తనయ యట్టి సుఖమనుభవించె ననుట సంభోగళ్ళంగారము వాక్యార్థముగ 

నున్నది. 

అలంకార, గుణములు __ వాక్యార్థత 

అలంకారము వాక్యార్థమగుట. 

గగనం గగనాకారం సాగరస్సాగరోపమః 

రామరావణ యోర్వ్యుద్ధం రామరావణయోరివ. 

గగనము గగనాకారమున నున్నది. సాగరము సాగరసదృశము 

రామరావణుల యుద్దము రామరావణుల యుద్దమువలే నున్నది. ఇందుపమా 

లంకార మె వాక్యా్యర్థ ముగా నున్నది. ఇశై యితరాలంకారమ.లును వాక్యార్థము 

లగును, 

రూపకాలంకారనము వాక్యార్థమగుట కుదావారణము-ా 

అధరః కినలయనాగః కోమలవిటపానుకారి ణా బాహూ 

కుసుమమివ లోభనీయం యౌావవమంగేషు సన్నద్దమ్. 

ఈ శ్లోకము శాకుంత+నాటకమున గలదు. ఇది శకుంతలావర్శన 

పరము. ఈమె యథధకము కిసలయము. జాహువులు కోమలవిటపములు. అంగ 

ముల సన్నద్దమయిన యౌవనము కుసుమము. ఇట్టి యర్థభావమున నిందు రూపకా 

లంకారమె వాక్యార్థమని శారదాతనయు డనెను. ఈ యంశ మాలోచనీయము. 

సుశ్లిష్టముగ లేని యిట్టి యంశములను శారదాతనయుజె రచించినా? యని సందే 

కాంచుట కవకాళము కలదు. ఇన్లై యుభయాలంకార ములు వాక్యార్థ రూపమున 

నుండుట నభ్యూహింప దగును. 
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బ్లో గుణీభవేత్ స్వస్వ వాచ్యార్థగుణ "గౌరవాత్. యథా - “తన్వీ 

శ్యామా రిఖరిదళ సి త్య తాలంబనగళ విశిష్ట గుణాభిధాయక తయా (పసాదాఖ్యః 

శాబ్దీోగుణవిశేషో వాక్యార్థ ఇత్యవగమ్య లె. 242 

గుణములును వాక్యార్థీభావమున నుండుట నూచిత మయినది. మేఘ 

దూతము నందలి శ్లోక నులో-- 

తన్వీ శ్యామా శిఖరిదశనా పక్వలింబాధరో ్టి 
© 

మద్యే జామా చకితవారిణీ పెమణా నిమ్న నాభథిః 

(శ ణీభా రాదలనగమనా స్రోకన మా _న్తనాఖ్యాం 

యా తత స్యాద్యు వతి విషయే సృష్టిరాద్యేవ ధాతుః, 

రనథావాదులు _ వ్యంగ్యత 

ఆలం౦బనగత విశిషగుణములను నిరూపించునదిగా నున్న (పసాద 

గుణము వాక్యార్థముగ నున్నది. 

ఇక నిబుచె స్థాయిసా_త్వికసంచారులకు వాక్యార్థ త యుండుటయ 

కాక వ్యంగ్యత యుండటయు నిరూపితమగును. 

యథా(గమమశ్రై. తేషాం ధ్వని వాక్యార్గ తోచ్య కే- యాంత్యాముహు 

ర్వలితకంధరమాననం త్రి” దిత్య| త “హృదయే గాఢం నిహితః కటాత” ఇత్య|త 

చ వాక్యార్థ ఉభ యోరపి స్థాయినీ రతి ర్వాక్యార్గతా వ్యజ్య తె. ౨48 

స్థాయ్యాదులకు యథా [క మముగా ధ్వన్యాత్మక మయిన -వ్యంగ్యా 

తృక మయిన వాక్యార్గత నిరూపితము కాగలదు. “యాంత్యా ము హుర్యలిత 

కంధరమాననం'” అను మా౭తీమాధవము నందలి పద్యములో ““శాఢం నిఖాత ఇవ 

మే వాదయే కటాతః' అను నిరూపణమున నిందలి వాక్యార్థము నందు 

మాలతీమా ధవుల కిద్దరకు ను స్థాయిభావరూపముగా నున్న రతిభావము వాక్యా 

ర్థాత్మకముగా వ్యజ్యమాన మగుచున్నది. 

సా_త్త్వికభావవిశషము - వాక్యార్థముగా ధ్వన్యమాన మగుట కిది 

యుదావారణము- 
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జాతః సో౭పి విలతో మయా౭పి వాసిళత్వా గా ఢముపగూఢః 

(పథమాపసృతస్య ని వసనన్య [గంథిం విమార్గయమాణ,, 244 

అత సో౭పి విల&ో జాత ఇతి వాక్యార్థాదంగసాదవై వర్ణ్యాది 

సాత్త్విక విశపో వ్యజ్య కే. 

ఆతడంగసంగనునకు దరిజేరగనె విలతు డయినాడు. నేనును నవ్వి 

గాఢముగా నాలింగన మొనర్శిలిని. ఆ సమయమున నాతడు మొదటనే యూడ 

దిసిన వసన గంధథిని వెదకు వాడయ్యెను. ఇం దాతడు వలకు డయ్యెనను వాక్యా 

ర్థమున నంగసాదవై వక్ష్యాదిక మగు సా_క్స్విక విశేషము వ్యంగ్య మయినది. 
భఖ a_— 0౩ —5 

నం 'చారిభా ములకు వ్యం గ్యతాస్థితి యు౭డుటళో నిది యుదా 

హార్యము-- 

నిశి నిశి విరహే తవ పీయాయా 

భవతి విలోచనమీందుకాంత లీలం 

భవతి చ వదనం సరోజమస్యా 

విసతనునూతసమా తనుళ్చ తన్వీ. 246 

ఆత లోచనమీందు కాంతం భవతి వదనం సరోజం భవతి విసనూ|త 

సమాశనురిరి వ్యాకె్టః వాష్పజాడ్య కార్శ్య పొండి మో ద్భావ్య వ్యాధ్యాద యో 

భావా న్యజ్యంతే ఇతి నంచారిణాం ధ్వనిశాస్థితిః (పదర్శకతె. 247 

(ప్రతిరాతి యందును విరవామున నీ | పియుశాలి విలోచన మిందు 

కొంతలీల కల దగుచున్నది. ఆమె వదనము సరోజమగుచున్నది. తన్వి యయిన 

తనువును బిననూ[తవమాన మగుచున్నది. ఇందు లోచన మిందుకాంత మను 

టచే బాస్పుము, వదనము సరోజ మనుటశే జాశ్యము, తవు బిసమూ తసమ 

మనుటచే కార్గ్యము పాండిమము గోచరింపగా వీనీచే నుద్భావ్యమానము లగు 

వ్యాధ్యాదిభావములు వ్యజ్య మానము లగుట వలన సంచారిభావములకు ధ్వన్య 

మానత (ప్రదర్శిత మగుచున్నది. 

రసధ్వని వాక్యార్థరూ" మున గోచరించుట కిది యుదావాగణము 

కాగలదు 
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అవాం లజ్ఞాలు! తస్య చోన్నత్సరాణి (వేమాణి 

సీజనో౭పి నిపుణః వాలా! కిం పౌదరాగేణ. £48 

అతసఖ్యః కిం పాదరాగేణేతి నిషేధరూపాద్వాక్యా దుభయోరపి 

సంభో గసంపద్వ్యజ్యత - ఇతిరసధ్వనిః. 249 

నేను లజ్ఞావతీ నయితినీ. ఆతని (పేమరీతు లున్మత్సరములు. సఖీ 

జనమును నై పుణ్యము కలది. పాదరాగమున 'నేమిఆ. పొమ్ము - నా పాద 

ముల పారాణి పెట్టు కల నే? నఖ! నేనాతని దగ్గర లజ్జా వ్యాకులనై_ యేమియు 

"జీయజాలను. ఆతడు నా లజ్జ గుర్తించియు నూరకొనడు. వమేమోా (పేమ 

కార్యము లాచరించును. వానిలో నెట్టి పొరపును లేదు. పరిసరమున నున్న 

చెలియలు నివుణలు. సర్వము (గహింపగలరు. ఇంక నీపాదరాగ మేలనే చెలీ! 

అని యిందు భావసారము. దీనిలో పాదరాగ మేల? యను నిపేధరూప మగు 

వాక్యమున _నాయికానాయకుల సర్వవిధ సంభోగసంపద వ్యజ్యమాన మగు 

చున్నది. కావున నిందు రసధ్వని వాక్యార్దముగా నున్నది. 

అలంకారము ధ్వన్యమాన మగుట కీ పద్య ముదావోర్యము సంఖావ్యము 

నగును- 

లా వణ్యసీంధురపరై వ హి కేయమ।త 

య తోత్సలాని శశినా సవా సంప్లవరలశే 
a ౧ 

ఉన్నజతి ద్విఠదకుంభతటీ చ యత 
జు _ 

య |తాపశే కదలికాండమృణాలదండాః. 250 

అ|తోపమానభూ తోత్సల శశి ద్విరదకుంభ కదలకాండ మృణాలదండై. 

రుపమేయా 'నేతవ క్త సనోరు బావో వ్యజ్యంతఇతి కదాపి దలంకారో౭_ 

చిధ్వనిర్భవతి. ౨51 

ఈ లావణ్యసింధు వెవరో యిచట? ఇందుత్పలములు చం|దునితో 

నీదుచున్నవి. గజకుంభతటి మునుగు చున్నది ఇచటి కదలికాండములు మృణాల 

దండములు వేరుగా నున్నవి. ఇందుపమానభూతము లయిన యుత్సలాదులచే 

పమేయము లయిన నేళాదులు వ్యజ్యమానము లగుచున్నవి. తభా'హి__ఉత్స 

లము = నే తము, కరింవ కము, ద్విరదకుంభములు -_స్థనములు, కదలికాండ ము-- 
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మృణాలండము - చాహువ్య కి యున్నది. ఇట్లలంకారము కూడ వ్యంగ్య 

మయినది. 

అలంకారము వ్యంజకముగా నుండుటయు వన్తు వభివ్యంగ్య 

మగుటయు గోచరించుచున్న దనుట కిది యుదావోర్యము- 

సముద ఇవ గాంలీ రే థె ర్యేణ హిమవానివ 

నిషునా నదృళో వీరే సోమవ। క్పియదర్శనః, రదర 
నా! 

పతై రుపమానై? సర్వసత్వ్వా శయ యోగ్యత్వ స్థిర వతిజ్ఞ త్వ విప త్ప 
లీకార సామర్థ్య సర్వాభి గమ్యుత్వాదయో వ్యజ్యంత ఇత్యలంకారో2పి 

వ్యంజకః, 2ిరితి 

గాంభీర్యమున సముదుడు వలె, ధైర్యముచే హిమవానుడు వలె, 

వీర్యముచే విష్ణునదృళుడై, సోముని వలె |పియదర్శనుడై యున్నాడు. 

ఇచట నము చాద్యుపమానములచే (క్రమముగా సగ్వనత్వ్వా| శయ యో గ్యత్వము, 

సీర పతిజ్ఞ త్వము, విషత్సశీకార సామర్థ్యము,  సర్వాఖిగమ్యతశ్వము మొదలగు 

నవి వ్యజ్యమానము లగుచున్నవి కావున నలంకారమును వ్యంజకముగ 

నున్నది. 

గుణములును వ్యంజ్యమానము లగుట కలదు. ఇందిది యుడాహ 

రణము కాగలదు-- 

మవోసత్త్వో౭తిగంభీరః తమాచా నవికళ్దనః 

స్టిరో నిగూఢావాంకారో ధీరోదాత్తా దృఢ|వతః. వర్ 

అ తార్జగుణనామ్నా శబ్దవి శషణ స్వస్వ వాచ్య గుణాశయ భూత 

సమవాయ మహోబలత్య దురవగావాత్యాపరాధసవాత్వ సత్య వాది త్య్వనతిలంఘ 

నీయత్వ సర్వస్వ దానక్షమ త్వా భేద్యత్వాదయో౭శ్ఞా వ్యజ్యంతే. అత గుణ 

గుణినోస్తాదాత్మ్యాద్దుణా అపి వ్యజ్యంత ఇత్యర్థః. 

ఈదృగర్టాళ్చ దృశ్యంతే [పబంభేషు మవోకమేః 255 

ఇందలి మవోసత్త్వాది శబ్దవిశేషములచే  మహాబలత్వాద్యర్గములు 

వ్యజ్యమన లగుచున్నవి. మహాసత్వాదిపదములు గుణా|శయు లయిన 

పే (9] 
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వారి నఖిధచే జెప్పును. ఆ గుణ్యాాశయులందు సమవాయిసంబంధమున నున్న 

మవోబలత్వాద్యర్గమ.లు గోచరించును. మహవోస_త్త్వ్య - మహోబలత్వ--అతిగంఫీర - 

దురవగావాత్వ--కమావాన్ - అపరాధసవాత్వ - అవికళ్చనత్వ _ సత్యవాదిత్వ- 

స్టీ రత్వ - అనతిఅంఘనీయత్వ -- నిగూఢావహాంకారత్వ _ సర్వస్వదానతమశళ్వ-- 

దృఢ వతత్వ _ అ భేద్యత్వము మొదలగునవి వ్యంగ్యము లగుచున్న వి. ఇందు 

గుణగుణిళాదాత్మ్యమున గుణములును వ్యజ్యమానము లగుట యున్నది. 

ఇచట గుణము లనగా కావ్యసామగీ పవిష్టము లయిన మాధు ర్యాడి గుణములు 

కావు, 

మవేకవుల [పబంధములలో నిట్టి యర్గ విశేషములు గోచరించు 

చున్నవి. ధ్రనికారు లానందవర్గనులు ధ్వని మూడు ఏ ధములని _ వస్తుధ్వని 

యలంకారధ్యని రసాదిధ్యనియని సోదావారణముగా నిరూపించిరి. ఆ భావానుసార 

ముననె శారదాతనయయుడు రసేతరములగు వ _స్వలంకారములు వాక్యార్ధాత్మక 

ముగా నుండుటను ధ్వన్యమానముగా నుండుటను ఉదాహారణములందు సంగత 

పరచెను. వ్యజ్యమానమగు వస్తు వయిన నలంకార మయినను రసాదిపర్యవసా 

నము పొందుట ధ్వని ప్రస్థానమున నిరూఢమై యున్నది. పార్యంతిక (పతీతిలో 

నుండునది రసాదికమె. ము కృకము అందును రసభావవర్యవసానస్వీకారమున నే 

కవితాత్మ యుండును. [పబంధములందు రసాదిపర్యంతత యవశ్యముండును. 

శారదాతనయు  డుదావారించిన శ్లోకములందును పర్యవసానమున రస పతిష్ట 

సవ్చాదయాస్వాదమున నున్నది. ఇట్టి సర్వసాహిత్యార్థమును సంభావించి 

శారదాతనయుడు రసమె మహో వాక్యార్థముగా నుండుటను ఫూ-ర్వాధికారము 

లలో నిరూపించినాడు. ఆ యశ్రానుసం ధానముననె [పక్కతార్థమును నంభా 

వించుట సముచితము. 

ఇంతవరకు మార్ష పక్రియ యీ విధముగా విసృత మయినది. 

మార్గ | షకియోషసంవోరమున నీ విషయముల నిట్టవధరింప వలెను. 

నృ త్తనృత్యవిభాగో౭.యం విజ్రేయో నాట్యకోవ్ని దెః 

నృ త్తనృత్యవిభాగాళా నాశ యో౬భినయో భవేత్. 256 

స మార్గ సంజ్ఞాం లభతే సర్వాతోద్యసమన్వితః 

సుకుమార|పయోజ్యం య త్తన్నృృత్యమితి కథ్యతే. 257 
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[పయో జ్యముద్దతం యత్తు తన్న _త్తమితి కథ్యతే 

నృ_త్త పాధాన్యతో నాట్య[వయోగో రూపకాద్షు. వల్రి 

(పయో గస్తోటకాదీనాం నృత్య పాధాన్యతో భవేత్ 

ఉభయ త [పయో క్షవ్యం దేళరీతియుతం నమై 8. 259 

విశేషతస్తోటకాది చేళకీతిమదుచ్య తే 

దేశభాష కియాయు క్తం గీతే వాద్యే చ నర్తనే. 260 

తోటకాది[ పయో క్ర్షవ్యం నశుర్నాట్యవిశారదై 8 

చేశాన్సృథగ్వి జానీ యాన్నట స్త దీతిసిద్దయే. 261 

నాట్యవిషయమున పూర్వని రూపి తార్థములు దృఢధారణమున క్రై 

యిచట |కోడీకృతము అగుచున్నవి. నాట్యకోవిదులు నృ త్తనృత్యవిభాగము నీ 

విధముగా (గహింప వలెను. నాట్యము నందలి యళభినయము నృ _త్తనృత్య 

విభాగమున నున్నది. ఆ యఖినయము నర్వాతోద్యసమన్వితమై మార్గమను 

సంజ్హకల దయినది. సుకుమార పయోజ్య మగునది నృత్యమని, యుద్దతముగా 

(1పయోజ్య మగునది నృత్త మని ౨కునదగును. రూవకాదు లందలి నాట్య పయో 

గమున బ్రత్య_పాధాన్యమ.న నుండును. తోటకాదుల [పయోగము నృత్య | పాధా 

న్యమున నెయుండును. నృత్యనృ _త్తపయోగములలో శెండిటను నటులు దేళరీతి 

యుతముగా (పయోగ మొనరింప వలెను. విశేషముగా తోటకాదికము దేశరీతి 

యుత మందురు. నాట్యవిశారదులగు నటులు గీతమున వావ్యమున నృ_త్తమునను 

తోటకాదికమును దేశభాషూ కియాయు క్తముగనె (వయోగింప వలెను. ఇట్లు 

దేళశభాషా దేశ కియాయు కముగా నాచరించుటకు త _త్త దితి విజ్ఞానమునకు నానా 

ప్ధములయిన దేశములను నటుడు తెలియవలయును. ఆయా దేశము అందు 

నంచరించి యా యా 'దేశభాషావ్యవహారములను నీతి రీతి గీతి మతులను తెలియ 

వలెను, 

చేశ విభాగము 

చేళో భారతవర్హాఖో్యో నవనావా స యోజనః 

ఆనేతోరాహిమగీ కేరాయామః పరికీ ర్తిత. ల 60 

తారః పూ ర్వాపరాద్యంతః స_స్టసావా[సయోజనః 

వసంతి మర్హారః సర్వత (పాను కృతయు'గే సుఖమ్. 265 
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భారతవర్ష మను పేరు గల యీ దేశము తొమ్మిదివేల యోజనముల 

నున్నది. ఆసేతుశీతాచలము భారతవర్త ము యొక్క యాయామముగా పరి 

కీ ర్రిశ మయినది. దీని వెడల్పు పూర్వసాగరముల మధ్య స ప్తసావ్నాసయోజ 

నము. కృతయుగము (పాము కాగా మర్ప్యులంతట సుఖముగా వసింతురు. 

అప్పట హిమా కాంతి భయము లుండవు. జనుల వలని బాధలు జనుల కుండవు. 

దేవులు జనులు పరస్పరభావసంభావనముతొ నుందురు. 

(శేతాయు”గ ద్వాపరే చ హిమా[కాంతిభయాజ్జనాః 

పాదం పాదం విన్ఫృ వ్య లే |శయంతే దశిణాపథమ్. 264 

యోజనానాం సవాసే "ద్వే సపంచాశచ్చతద్వయం 

(పావ్హే కలియుగే మర్య్యాళ్చరంతి వనుధాతలే. 965 

[శేతాయుగము నందును ద్వాపరము నందును జనులు హిమా|కాంతి 

భయమున పాదము పాదము-నాల్లవ భాగ మనుట- పరిత్యజించి దతిణావథ 

మాళయించిరి. అప్పటి దేశము రెండువేల యోజనముల పొడవు, రెండువందల 

యేబది యోజనముల వెడల్పు కలది. కలియుగమురాగా వనుధాతలమున మాన 

వులు సంచరింతురు. కలియుగసమయమున 'దేశపరిమాణ మట్టున్నది. | 

యజా విద్యాధ ౮*ః సిద్దా గంధర్వాళ్ళ మవార్ష యః 

[కీడంతి (గత. స్సార్ధము_త్తరాపథభూమిషు. 266 

ఆస్య భారతవర్ష స్య చతుర్ధో దతీణావథ; 

చతుష్షష్టి భిదా భిన్నో నానాజనపదా శయః. 267 

పాండ్యాః సశేరలాళ్ళోలాః సింధు సింవాల పామరాః 

కలింగ యవన మైచ్చ పారసీక శకావ్వాయాః. 268 

గాడ లాట విదర్శాశ్చ కామరూపాం[ధ కోంకణాః 

కర్ణాట నువ్మ కాంఖోజ హూణ కారూళ గుర్జరాః. 269 

ససౌ రాష్ట్ర మవోరాష్ట్ర్ర హిమ్మీరావంత్యనూపజాః 
ట్ ల 

అంగా వంగాశ్చ బంగాలాః కారీకోనల మెథిలాః. 970 

కిరాత వర్ద ,కారట్ట కురు పాంచాల కేకయాః 

జా(ఢ్ర మాగధ సౌవీర దశార్భ్హ మగధావ్వాయాః. 271 
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నేపాల జైన బాహ్హీక పల్ల వ [కథక శికాః 

సుశూరనేనకాజాన కారూశళ  యవనవాదయః. 272 

యదవశ్చ క కురవ పార్వతీయాః సహైమనాః 

కాళ్ళీర మరు కేంకాణ నగ్నాశ్చ సవా మంకణాః, 878 

మహేం|దదుహితుస్సేతో లేకే మధ్యముపా (శితాః 

పళేఒష్టాదళభిర్భాపా భేదై ర్వ్యవవారంతి చ. 274 

ఉ_త్తరాపథభూములలో యత-విద్యాధరం-_సిద్ధ - గంధర్వ వర్గముల 

వారు మహర్షులు నుందురు. వీరు (స్త్రీ గణములతో గూడి |క్రీడించుచుందురు. 

మవార్దులు తపోధ్యానముల నుందురు. ఈ భారతవర్ల మునకు నాల్గవభాగము 

దకిణాపథము. ఇది నానాజనవదాశయము. అరువది నాలుగు భేదములతో నిది 

భిన్నమై యున్నది ఆ భీదవిెేషము లిట్లున్న వి. 

పాండ్య _ కేరల-చోల-సింధు--సింహల-- 

పామర-కలింగ-యవన_ మేచ్చ-పారసీక- 

శక గెడ-- లాట -పిదర ఖాకామరూప- 

ఆం ధ-కో ంకణ-కర్లాట-సువ్మా_కా ంభోజ- 

వహూూగా.కారూళశ-గురర_ సౌ రాష్ట్ర-మవోళాష్ట్ర )-_ 
జ లు లు 

హిమ్మీర-అవంతి- అనూప-అంగ-వంగ- 

| బంగాల-కాళ+-కోసల- మెథిల _కిరాత- 

వర్దగక-ఆరట్ట _కురు-పాంచా ల-కేకయ.- 

జొ ఢ-మాగధ - సౌవీర - దశార్హ -మగధ- 

నేపాల - జె న- బాహీక-వల వక థృకె శీక- 
ee "సా యా రా 

శూర సేన-ఆజాన _కారూాశ-యనన_యదు-_ 

చ|క-కుళవ-_పార్వతీయ- హైమన-కాశ్ళీర- 

మరు _ కేంకాణ-నగ్న-మంక ణఅణములు. 

భారతవర్ష ము నందున్న ఈ అరువదినాలుగు బేశములు “మహాంద 

దుహితు స్పేతో రేక మధ్యముపా్రితాః” స_ప్పకులపర్వతములలో నొకటియగు 

మ హేం[దపర్వతమున నుత్సన్న మయిన నదికిని సెతువునకును మధ్యభాగము 

నాశయించి యున్నవి. ఇందు యవనపదము పునరు క్త మయినది. ఆ స్థానమున 
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నుండదగు పదము నితరముల నుండి కూర్చుకొనవలసి యున్నది. ఇందవి నామము 

లన్నియు నానాటివి. ఈనాటి దేశవ్యవస్థంతో గుర్తించుటకు సావధానత యతి 

తము. ఈ చేశవాను లందరు (పథానముగా పదునెనిమిది భాషా భఖేదములతో 

వ్యవవారించున్నారు. ఆ విశేషములిక (పన్తుతము లగును. 

దేశభాషలు 

తా భాషా స్టేషు కేషాంచద్దేశాశాం నామధిః కృతాః 

(దమిడాః కన్నడాం[ ధాశ్చ వహూణ హిమ్మీర సింవాలాః. 9175 

పల్లివా యవనా జె నాః పార్యతీయాః సపామరాః 

కష వర్ద క కాంభోజ శక నగ్నాః సవాకటాః. 276 

ఏశే౭_ షాదశభాపాణామాశయాః నవాకోంకణాః 
ఏతా భాషాళ్చ సర్వ|శ మై నృభా షేత్యుదావాతాః. 277 

త_త్తద్దే శేషు సంగీతం త_త్తద్భాషాభిర న్వితం 
దెశీతి చేశికమపి కథయంతి మనీషిణః. 278 

ఆ భాషలు భారతవర్ష ము నందలి దేశముల నామములతో నిర్మితములై_ 

యున్నవి. (దవీడ-కన్నడ-ఆం [ధ-హూణ--హిమ్మీర - సింహళ-పల్లవ - యవన- 

డై_న_పార్యత్రీయ_పామర-క ష_వర్ణ )క-కాంభోజ-శక--నగ్న -వాకట- కోంకణము 

లను పదునెనిమిది దేశములు పదునెనిమిది భాషల క్మాశయములుగా నున్నవి. 

ఈ యష్టాదశభాషలు మైచ్చభాషలని పరిళాషితము అయినవి. వ్యాకరణ మవో 

భామ్యమున “నాపభాపికవై, న మ్లేచ్చితవై ” యనుచు “మేచ్చా మాభూమ ఇత్య 
ధ్యేయం వ్యాకరణం” అని నిరూపిత మయినది. ఆ భావమున భాష లన్నియు 

జానపదసం కేతమున మైచ్చభామ లగును. ఆ యాదేశములందు సంగీత మాయా 

భాషలతో నన్వితమై యున్నది. దానిని దేశి యని చేశిక మని విద్వాంసులు 

వ్యవవారించుచున్నారు. ఇన్ని భావ లీ విధమున నుండగా, నా యా భాషలలో 

సంగీతము ఉపనిబద్దమై యుండగా వీని నుండి నాట్యమున కుపయోగించు భాష 

లను పరిగణింప వలసి యున్నది. ఆ పరిగణన మిచట నున్నది, 

భాషా నాట్యోపయోగిన్యః స్యుః మట్పంచాథ సప్త వా 

సంస్కృత | పాక్ళతాఖభ్యా చ చె శాచీ మాగధీ తథ. 279 

శారసేనీతి వంచ స్యురప భంశయు తాళ్ళ మట్ 

అప థంశావ్వాయాం భాషాం సప్తమీమపరే విదుః. 280 
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ఏతా నాగరక (గా మో్యపనాగరక 'భేదతః 

(తిధా భవేయు రేతాసాం వ్యవహారో విశేషతః. 281 

నాట్యమున కుపయోగించు భావలయిదారేడుండును. సంస్క్భతము- 

[పాకృతము-వై ఇాచి_.మాగధి-శెరసేని యను నయిదు భాషలు నాటోోప 

యోగి భాషలు. అప్థభంశభాషను గూడ గలపుకొనగా నారు భామలగును" 

ఆప భంశానుగతముగా నుండు భావను కలుపుకొని స_ప్పభాంష బుపయోా గించు 

ననిరి, ఈ భాషలు నాగరక_|గామ్య-ఉపనాగరక భేదమున మూడు విధములగు 

టను తద్విదు లంగీకరించిరి ఆ యా భాషల విశేషమున సిద్దమగు వ్యవహార 

మా విధమున నున్నది. 

ఏవం దేశవిభాగాంళ్ళ చేశభాషో దశాష్ట్రచ 

దేళ్యోపచారాన్ దేళ్యాంశ్చ తాలాన్ సంగీతకాని చ. 259 

సంఖ్యాళ్ళ పరివరానాం గక మా తాః క లాకృతాః 

వి శామానపి తత్సంఖ్యాన్ గతే వాదే కోలావకశొాత్. 268 

గి ధాతును సర్వత సమార్ధవిషమాదిషు 

[పవేళాంశ్చ విదారీణాం కాలసంఖ్యాః సమా తికాః. 284 

వితాలమనుళాలాంళ్ళ భగ్న లాల క మానపి 

యఖథావదభిగమ్యైతా నృయుంజ్యాన్నాట్యకో విదః. 285 

ఇట్లరువదినాలుగు దేశవిభాగములను పదునెనిమిది దేశభాషలను దేశీయ 

ములగు నుపచారములను దేశ్యములగు కాలములను సంగీతకములను, పరివర్తముల 

సంఖ్యలను గీతము నందు కలాక్ళతము లయిన మా|తలను, అదియే సంఖ్య కల 

విశామములను నాట్యకో విదుడు బాగుగా గుర్తింప వలెను. కలావశమున గీళము 

నందును వాద్యమునందు నెట్లు విశామముణు కల గుచున్నవో (గహింపవలెను, 

సర్వత గీతము నందును సమ-అర్డ-విషమాదిరూపమున నుండు ధాతువు లందును 

పశిజ్ఞానము సంపాదింపవలెను. విదారి విశేషముల |పవేశములను |గహింపవలెను. 

మాతావిధానమున నున్న కాలసంఖ్యలను, వితాల రీతిని, అనముతాలములను, 

భగ్న తాలక్రమములను యథావిధిగా గుర్తించి నాట్యకోవిదుడు నాట్యము 

[ప్రయోగింప వలెను. సర్వముశెలిని [పయోగించిననె నాట్యశోభ కలుగును. 

శవల మనుకరణమున రక్తి కలుగదు. 
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వపాౌరజానవపదానాం చ దేశేదేశే మహీభృ్ళశాం 

ఆచా రాళ్ళ్చోపచా రాళ్ళ న్యవవోరా అలం క్రియాః. 286 

ఆకారాశె వ వేషాళ్చ విహా రాశ్చ వృథక్సృథక్ 

తాంస్తాన్వి శేషాన్ జానీయా త్త త్తధేశానుకూపతః. 267 

దేశమున చేశమున నున్న పౌరజానపదుల రాజుల యాచారముల నువ 

చారములను వ్యవవోరముల నలం|క్రియల నాకారములను వేషములను విహారము 

లను ఆ యావివేషములను త_త్తద్దేశానుసారముగ చెలియవల యును. _ నర్వము 
తెలిసి | పయోగింప వలెను. 

తాం తాం (పకృతి మాస్థాయ నాశ్వునాభిన యేన్నటః 

వె భాషికా ద్విభాషాళ్చ యథావళ్చరికల్ప యేత్ . 288 

శకా రాభీరచండాలపులిందాళ్ళబరా _సథా 

వోలికా భైరవాశ్చతి సప్ప వై భాషికాః స్మృతాః. 2£9 

నటు డా యా [పకృతి ననుసరించి నాట్యమున నభినయింప వలెను. 

వె భాషికు నుండి విభామలను యథాతథముగా కల్పింపవలెను. శకార - 

ఆఫధీర - చండాల - పులింద - శబర-వోలిక - భై రవు లనదగిన వారేడుగురు వెభా 

పికులు, 

విశామే గతపాఠ్యా దే! సదస్యానాం నటాదిఖిః 

పరివాసాయ యో కవ్యా దేశభాషాభిరన్వితాః. 290 

గీతపాఠ్యాదుల విశామములో సదస్యుల రంజనమున కయిన వపదివోన 

మున క్రై చేశభాషాన్వితము లయిన విశేషములను నటాదులు (పయోగించుట 

యౌావళ్యకము. తీక్షభావనా భావ్యములను నాట్యాదిరీతులను సంభావించు 

సహృదయులు చిత్తవృత్తుల సమీకరణ మున మధ్యమధ్యలో నొకిత వి|శాంతి 

నభిలపింతురు. అప్పుడు హాస ముత్చాదించు చి_త్తసముల్లాసము కలిగించు వి శేషము 

లను వా రాస్వాదింపగలరు, నటాదులు కరణాంగవోర | పయోగమున నలసట 

కలవారు కావచ్చును. ఆ సమయమున | పకృ తావిరుద్దముగా పహోసజనక విన్యాస 

ములను గూర్చుట యావళ్యకము. అట్టివారి విశ్రాంతిలో సభ్యరంజనమున కిట్టివి 

(పయోజ్యములు. కాని సముదా_త్త ప్రదర్శన మున హాసగంధ ముచితము కాదు, 
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ఆది వై_రన్య మాపాదించును. నముచితళమయ సముచిత పరివోస మానందజన 

కము, 

శకారా గిరికుంచేషు శ కార |పాయశథాషిణః 

రకాయాః కృష్ణ కేళశ్చ తుందిలా దంతురా స్తథా. లబ 

కరాాస కర్చర [బాయ వసనాః సహయో షి తాః 

ఆధీరాః కానన [సోతస్వినీ రీర నివాసినః. £92 

నగోకులా హోస్య వేషాః సహాపు తకల్మ తిణః 

భాషూం చవ భషపాయాం వ్యాహారంతి యత_స్తతః, తిల 

(గా మోపాంతవనే వాసః [కూర వేషా గవాళనాః 

(వాస్వకాలాంగలేజాళ్చ/1) క్వపచ|పాయభాపిణః. 254 

కదన్న భోిజినో వన్యాకృండాలా ఇత్యుదిరితాః 

గిరికానన వేశ్యానః మధు మెశేయ పాయినః. ౯95 

వకుల [పాయవసనాః నృస్త్రీకా గీతసాద రాశి 

పులిందాః న్యుః సర మర [పాయాం భాషూముపా శ్రితాః. ఒ౭ం6 

సర్వత్మపాయవసనాః పల్లీ పర్వత వాసినః 

శారూలమృగయా | కీడాః ఫలావో-రాః ఫల పియౌాః, ee 
రు 0) 

శబరా మర్శర|ప్రాయకశేశా లే లేకి భాసిణః 

* లారణ్యతటీవాసాః శారమాకాహోరశీలినః. E95 

సాజగో మహిపాసర్వే కార్చాసాదిత. మ[పియాః 

వాల హలేతి భావంతో వోళికాః సకుటింబిన?. క) 

పురే జనపదేఒర ణ్య వసంతః వై రచారిణః 

మాంసాశివో మధురతా మతమాంసబలి క్రియాః. పైప 

వి వూరలోకయా | తాళ్ళ రురుశార్దూల మేఖలా; 

el అవిస్పషపవాలాపా ఛై రవా ఇత్ఫుదీరితాః. 
ర a. 

శకా రాదులు వె భాషికు లేడుగురు నిర్జిష్టులమురి. వారి స్వరూపాదు 

అచట నున్నవి. 1, శకారులు. గిరికుంజము లందు నివసింతురు. శ్షకార (వచు 

B (92) 



780 భావప కాశనము 

రముగా భాపింతురు, రకాతులు, కృష్ణ కేశులు. తుందిల- పెద్ద పొట్ట కలవారు. 

దంతుర- పెద్దపంద్ద్లు కలవారు. కట్టుబట్ట దుస్పటి యనునపి వారి వసనములు, 

(లతో సంచరింతురు. లి. ఆఫధీరులు. కాననములందు నదితీకము లందు నివ 

సింతురు. గోకులములతో నుందురు. హోన్య వేషులు. పుతులతో కల|తములతో 

నుందురు. చవ భవ (వాయమయిన భాషను వ్యవహరింతురు. అతు నీటు సంచరిం 

తురు. లి. చండాలురు. వీరలకు [గా మోపాంతమున నివాసము. వేషము [కూరము* 

అశనము గోమాంనము. అంగములు (హాస్వములు నీలములు, శానముల నావే 

రము చేసికొందురు. అడ్తై మాటలాడుదురు. కదన్న భోజిన కుత్సితాన్నము 

తిందురు. ఉచ్చిష్టభోజులు. వన్యముల దిందురు. ఇట్టిపీరు చండాల పద వ్యన 

హార్యులు. 4. పులిందులు. గిరులలో కాననములలో నిండ్లు నిర్మింతురు. సవ 

సింతురు. అేనె | తావుదురు. మె రయము-మద్యము |తావదురు. వీరి వస 

నము లాకులు. _స్రంలతొ నుందువు. వీరు గీతము లం చాద*ము వహింతురు. 

సర మర [తాయ మయిన భామ నాళయింతురు పీరు పులిందులు. ళ్. శబరులు. 

పర్వత పాయ | పదెశమ.౬౦దే వసింతురు. పర్వతముల లభించు వానినె ధరింతురు. 

పల్లెలలో పర్వత ములలో వసింతురు. పులుల వేటాడుదురు. ఫలాపోరులు. ఫల 

(పియులు, వీరి కేశములు మగ్శర| పాయములు. లేవే యరి బహులముగా 

భాషింతురు. పీరు శబరులు. 6. వోలికులు. శె లా"ణ్యకటీ వాసులు. శ్యామాక- 

చామదుంపల యాహోరము వీరి స్వభావము- మేకలతో గాకైలతో మహిషము 

లతో నుదురు. అందరు కార్చాసాది |పియులు. కుటుంబములతిే* ను దుకు. 

పాల వాల్ల యని భాషింతురు. వీకు హోకికులు. 7. భె రవులు, జనపుదిము: లో 

నరణ్యములలో వసింతురు. స్వేచ్చానంచారులు, ఇతరుల మాటల వినకు. మా..సా 

శనులు, మద్యాస కుల. తాము తలచిన మతము నిమి త్రముగా మాంసబలి కియ 

లతో నుందురు. లోకయా తకు కిరు దూరముగా మందుకు. మృగచర్శ శార్తూల 

చర్మ మేఖ కశ*గ యుందురు. వీకల పదాలాపముబు స్పష్టముగా నుండవు. 

పీకు భే రవులు. పీరితోని వారు కొందరు కాల భి రవుము. శ్చ శానములం 

దూ|గభి రవు నారాధించుచుందురు. ఇట్టుండు పీరందరు వె భాషికులు. 

ఏకే విశొవతః కార్యా వోన పూతోః సభాసదాం 

నాతీవ సంస్కృృతాద్యా వా భాపా నాతీవ దేఠజా. S02 

సభాసదుల హోసోత్వాదనమున కై యీ శకారాదులను నవిశేషముగా 

నిబంధి-పవలెను. వీరలను నొట్యమున ననుకరించు నటులు సంస్క ఎతారంభమునె 
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యధికముగా గూర్చౌరాదు. అత్యంతము దేశీయమగు భాషను గూర్చరాదు. 

విశిష్ట సభ్యసంతో మమున కని సంస్కృత బహులభాషు నుపయోగింవరాదు. శకా 

రాదులంద రట్టివారు కదా యని యశ్యంతము దేళజభావను (పయోగింవరాదు. 

ఇది యె గోవ్టీభాష. ఇంకను గోష్టి భామ యిట్టుండును. 

కణా|పవ రి ని గోష్ట్యాం భాషోూ స్యాదుభయాత్మికా 

శబ్దరూపా యత భావా _స్తిషంతి చ దువాంతి చ. 808 

అభీష్ట మర్గినాం లోకే సా గోష్టీతి నిగద్య తే 

సభ్యాః సభాపతి$ఖా; శుతశీలకులోన్న తాః. 804 

య (తానలే |పీయమాణాస్తాం గోప్టీం [పవిశేత్సుధీః 

గోష్టి లోనిభామ యుభయాత్మకముగా నుండుటయు, కథను [పవర్తింప 
చేయునది యగుటయు సమ్రతము. గోష్టిలో శబ్దాత్మకము లయిన భావములు 

ప్రతిష్టితము లగును. కాంతు గలవారల కథీవ్షము పితుకునదియు నగును. గోప్టిలో 

సభాసదులు సభాపతి సఖులై యుందురు. | శుతశీలకులోన్నతులై యుందురు. 

గోస్టిలో వారందరు |పియమాణవాదయులై సుఖాసనము లం దుషపవిష్టులై_ 

యుందురు. అట్టి గోపీమండపమును బుద్ది పఠావులు (ప్రవేశించుట యుక్తముగా 

నుండును. ఉ_త్తమగోప్వి యిట్లుండగా వేరొకగోప్పి యిట్లుండును. 

యా గోపీ లోకవిద్విషా యా చ న్వ్వైరవిసర్పిణీ. 805 
G&G లు 6... 

పరహింసాత్మికా యాచన త తావత రేద్భుధః 

తివర్గ్షసాధనీ యా చ యా లోక్రైరపి సత్క్యృతా. 806 

తస్యాం గోష్టారం [పకథయన్ కథాం బవుమతో భవేత్ 

యస్మాశత్సర్వాన్న పళ్యంతి సర్వే గోమ్యాం నభాసదః. 807 

తస్మాత్వాం సర్వతో భావె ః |వీణయేన్నాట్యవి _త్తమః 

ఉ తమగోషి యా విధముగా నుండగా వేరొక గోష్టి యిట్లుండును. 
నట అ ర 

ఈ గోషి లోకవిద్విష్టము. స్వేచ్చగా [పనరించునది. ఇది పరహింసారూపము. 
© 

ఇందు బుధు డవతరింపరాదు. ఇందు జీరరాదు. (క్రివర్గసాధక మగు గోష్టి లోః 

సత్క్భతమయిన గోషి. బుధులు |పవేశించుటకు దగినది. ఇట్ట గోష్టిలో నటుడు 

బుధు డవతరింప వచ్చును. ఇట్టి గోష్టిలో కథా[పకథన మొనరించు శాట్యువి త 
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రముగా భాషింతురు, రకాతులు, కృష్ణ కళులు. తుందిల-- పెద్ద పొట్ట కలవారు. 

దంతుర-పెద్దపంద్లు కలవారు. కట్టుబట్ట దుప్పటి యనునవి వారి వసనములు 

(స్త్రీలతో సంచరింతురు. ఓ. ఆభీరులు. కాననములందు నదితీకము లందు నివ 

సింతురు. గోకులములతో నుందురు. వోస్యవేషులు. పు[తులతో కల|తములతో 

నుందురు. చవ భవ | పాయమయిన భామను వ్యవహరింతురు. అటు నిటు సంచరిం 

తురు. లి. చండాలురు. పీరలకు [గా మోపాంతమున నివాసము. కేషము [కూరము' 

అశనము గోమాంనము. అంగములు (హస్వములు నీలములు, శ్వానముల నావో 

రము చేసికొందురు. అశ్లై మాటలాడుదురు. కదన్నభోజినః కుత్సితాన్నము 

తిందురు. ఉ చ్భిష్టభొ జులు. వన్యముల దిందురు. ఇట్టిపీరు చండాల పద వ్యవ 

వోర్యులు. 4. పులిందులు. గిరులలో కాననములలో నిండ్లు నిర్మింతురు. నివ 

సింతురు. నె |తావుదురు. మెరేయము-మక్యము [తావుదురు. వీరి వస 

నము లాకులు. ్తీ్రలతో నుందురు. వీరు గీతము లం దాదశము వహింతురు. 

సర మర (పాయ మయున భాష న్నాళయింతుకు పీరు పులిందులు. ల. శబరులు. 

పర్వత[పాయ | పదేశము౭౦దే వసింతురు. పర్వతముల లభించు వానినె ధరింతురు. 

పల్లెలలో పర్వతములలో వసింతురు. వులుల వేటాడుదుకు. ఫలాహారులు. ఫల 

[ప్రియులు.. వీరి కేశములు మ్చర(పాయములు. లే లే యని బహులముగా 

భాషింతురు. పీరు శబరులు. 6. వోలికులు. ౩ లా"ణ్యకటే వాసులు, శ్యామాక- 

చామదుంవల యావో౭ము వీరి స్వ ఇజావము_మేకలతో న గాకాలతో మహిపము 

నో నుదురు. అందరు కార్శానాద్ (ప్రియులు. కుటుంఒములతో ను దుకు. 

వాల వాల్ల యని భాపింతురు. బీకు వోరికులు. 7. ఇ రకు జనపదెము* లో mm 

నరణ్య ములణోో వసింతురు, "స్వేచా నం చారు లు, వనుల మాలల వినరు. మూ సొ 
అజో జ ay 

శన లు, మద్యాస కు కులు. తాము తలచిన నుశము సిమి తముగా నూాంసజఒలి క్రియ 

లతో నుందురు. లోకయా తకు ఏ మీకు దూరము మందుకు. మృ చర శ శార్లూల 

చర్మ మేఖల క*శగ యుందురు. వీకల పదాలాపములు స్పృష్షవ యుగా నుండవు. 

కిరు ఛే రవులు. పిరితోని వారు కొందరు కాలధభి రవువము. శ్చ శానములం 

దు[గఖై రవు నారాధించుచుండురకు. ఇట్టుండు పిరందరు వై భాషీకులు. 

ఏకే విశేషతః కారా విన పాతోః వభానదాం 

నాతీవ సంస్క సృాతాద్య్యా వా భాషా నాతీవ చేశజా. 02; Mm 

ఒఖానదుల వాసోఆణాడనమున కె యీ కకారాదులను సవిశేషముగా 
అ ఈ... 

నిబంధి-సవలెము.. వీరలను నాటవ్లిమున ననుకరించు నటులు సంసతారంభమునేె 



దళమాధికారము 731 

యధికముగా గూర్చు రాదు. అత్యంతము దేశీయమగు భావను గూర్చరాదు. 

విశిషసభ్యసంతో షమున కని సంస్కృత బహులభావ నుపయోగింపరాదు. శకా 

రాదులంద రట్టివారు కదా యని యత్యంతము దేళజభామను [వయోగింపరాదు, 

ఇది యె గొ ఫీ భాష. ఇంకను గోషీభావ యిట్లుండును. 

కథా[పవ రినీ గోష్ట్యాం భాషా స్యాదుభయాత్మికా 

కబ్దరూపా యత్ర భావాస్తిష్టంతి చ దుహంతి చ. 308 

అభీష్టమర్దినాం లోకే సా గోపీతి నిగద్యతే 
9 © 

894 సభ్యాః _సభావతిపఖాః (శుతశీలకులోన్న తాః. 

య (తాసళే | పీయమాణాస్తాం గోప్టీం (పవిశేత్సుధీః 

గోష్టిలోనిభావ యుభయాత్మకముగా నుండుటయు, కథను |పవర్తింవ 

"జేయునది యగుటయు సమ్మతము. గోవ్హిలొ ఛజ్షాత్మకము లయిన భావములు 

(పతిష్టితము లగును. కొంత గలవారల కఖీష్టము క పితుకునదియు నగును. గోప్టిలో 

సభాసదులు నభాపతి సఖులై యుందురు. | శుతశీలకులోన్నతులై యుందురు. 

గోష్టిలో వారందరు | పియమాణవాదయులై నుఖాసనము లం దుషవవిష్టు లై 

యుందుకు. అట్టి గోష్టీమండపమును బుద్ధి పవావులు [వ వేశించుట యుక్తముగా 

నుండును. ఉ_త్తమగోప్పి యిట్లుండగా వేరొకగోప్పి యిట్లుండును. 

యా గోపీ లోకవిద్విషా యా చ న్వ్వైరవినర్పిణీ. 805 
(ల రలు రా 

పరహింసాత్మికా యాచన త| తావత రేద్చుధః 

తివర్గ్షసాధనీ యా చ యా లోకై రపి సత్ట్భాతా. 806 

తస్యాం గోష్ట్యాం [పకథయన్ కథాం బవుమతో భవేత్ 

న 807 యస్మాశ్సర్వాన్న పళ్యంతి స్వే గోఘ్యాం నభాసదః . 

తస్మాతాం సర్వతో భావె ః వీణ యేసన్నా ట్యవి త్ర తమః 

ఉ _త్తమగోప్టి. యా విధముగా నుండగా వేరొక గోష్టి యిట్లుండును. 

ఈ గోపి లోకవిద్విష్టము. స్వేచ్చగా (పసరించునది. ఇది పరహింసారూపము. 

ఇందు బుధు డవతరింపరాదు. ఇందు జేరరాదు. క్రివర్గసాధక మగు గోష్టి లోక 

వత్క్బుతమయమున గోవి. బుధులు (పవేశించుటకు దగినది. ఇట్టి గోష్టిలో నటుడు 

బుధు డవతరింప వచ్చును. ఇట్టి గోష్టిలో కథ్యావపకథన మొనరించు చాట్యువి త 
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ముడు బవుమతుడు కాగలడు. నాట్యవిదుడు సర్వసహృాదయులను దర్శింప 

జాలడు. ఇట్టి గోష్టిలో సర్వసవ్చాదయులు సమావిష్టులగుదురు. కావున నిట్టి 

గోష్టిలో నాట్యవి_త్తముడు చేరి సర్వతః భావ పకటనములతో | పీణన మొనరింప 

దగును. సవ్భాదయ సభానదుల (పీణనమే ముఖ్యము. సవ్చాదయ పీతి నాట్య 

సము శ్రేజకము. | ప్రశస్తా| పళ_న్తగోష్టీవిశేవము లిట్లున్నవి. ఇక రసా (శయ. నాటక 

ఫలము ని ర్రైశించి తన చరితార్థతను వ్య కము చేయవలని యున్నది. 

ఇత్హ్రము కక మో పతం నాట్యం సర్వరసాళయమ్. se 

_ైతకన్య పయో కుళ్ళ కవే; స్యాద్భు కిము క్రిదం 

ఇట్లు |కమో పేతముగా నాట్యము నిరూపిత మయినది. ఇది సర్వ 
రసముల కా|శయము రసాయ మనుట భావాదులకు నువలతణము నాట్య 

మనుటయు నృ _త్తనృత్యములకు [గ”హకము. ఇట్లు నర్వా!శయ మగు నిది పేక 

కునకు |పయోక్తకు కవికిని భుక్తి పదము ముకి పదమునగును. కొన్నిట భుక్తి. 

కొన్నిట ముక్తి. ఇందు భుక్తిముక్తి భోగరతులు మోతరతులు నాట్యరతులు 
కాదగును 

(గంథే౭స్ఫీన్ అవిభఖిన్నో౭పి యోజర్థో బహుళ ఈరిత?, 89 

న తస్య పునరుక్తత్వం మతాంతర సమగనాత్ 

సంతి చె కళతం శిష్యా భరతస్య మవోమునేః, §10 

తేపోం మె రభిన్నో ౬పి భిన్నవత్చతిభాతి సః 

ఈ భావ పకాళన (గంథనున నవిఖిన్న మగు నర్థము బహుపర్యాయ 

ములు నిరూపిత మయినది. చెప్పిన యర్గమునె యనేకపర్యాయములు చెప్పుట 

పునరు క్రి యగును. కాని యిందు పునరు క్షత్యమును భావింపవలదు. మతాంతర 

ములను సమర్గించుటకై చెప్పినదే చెప్పుట యయినది. పునఃకథనము మతాంతర 

(పదర్శన పరమగుట పునరుక్తి లేదు. భరతమవోముని శిష్య లేక శత సంభ్యాకు 

లున్నారు. వారి వారి మతములు కొన్ని వేరుగా నుండవచ్చును. అందువలన 

నభిన్నార్గమును భిన్నముగా నవభాసించును. శిష్య భేదమున (వ్మకియలలో భేవ 

ముండును గాని పరమ మవోర్థము నందు భేదము లేదు. అది యభిన్న మె. అది 

భిన్న ముగ నవభాసించు టయ కాని యభిన్నము- 

న స్వాతం త్యాన్న మౌఢ్యాచ్చ కో౭ప్యర్యో నిహితః క్వచిత్. 911 

భట్టాభినవగుపార్యపాద పో క్షేన వర్ష్శ్మనా 

అయం (సబంధః కధితః శారదాయా; (డసాదతః, 912 
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(శీశారదాతనయుని యాత్మనిశృయాత్మక మయిన భావ మిందు 
న్నది. నేనీ |వబంధమును (శీశారదాచదేవీ[పసాదమున నిరూపించితిని. |శ్రీమ 
దభినవగు పార్యపాద|పో_క్త మార్గమున నీ [వబంధము |వాసీతిని. నాట్య వేదమున 
(శీమదభినవగుప్పులు వివృతిగా రచించిన అభినవభారతి యాధారమున రచించితిని, 
మహామహేశ్వరు డయిన (శ్రీమదభినవగువ్న ని గం థార్థముల ననుసరించి యీ 

(పబంధము ర చిం చితిని, అంతియే కాని, నా స్వాతం త్యమున నేమియు బాయ 

లేదు. మ ఢథ్యమున (వాయ లేదు. విషయము తెలియక శెలిసికొనజాలక 
వ్రాయలేదు. నా దివాకరగురువు సర్వము అెలిని నా కుద్భోధించెను. ఇందు 
నిరూపిత మయిన యర్థము సర్వము స్వాతంత్ర్య హేతుకము కాదు, మౌఢ్య హెతు 
కమును గాదు. సర్వార్థము భట్టాభినవగు _వపాదపో _కృమార్ష్శము ననునరించియ 

యున్నది. ఈ ప్రబంధము సర్వము | శ్రీశారదా|ప్రసాదసిద్దము. అట్టిది |పమాణ 
సిద్దము. 

యః కశ్చిదవగంతా చే త్పబంధస్యాస్య తత్త్వతః 

న మాననీయో భవతి రాజభిర్భావకోవిదై . 818 

ఇతి (క్రీకారదాతనయ విరచిశే భావపకాళనే నాట్య పయోగ భేద 
[ప్రకార వి శమనిర్హ యో నామ దశ మో౭ ధికారః. 

(శ్ర శారదా'దేవీ (పసాదలబ్ద (శ్రీ శారదాతనయ విరచిత (శ్రీభావ 

(పకాశన |పబంధమును తత్త్వతః అవగతము చేసికొను నాతడు రాజులే భావ 
కోవిదులచే మాననీయు డగును. 

ఇది _గశ్రీశారదాతనయ విరచితమైన భావ|పకాళశ మునందు 

భావాలోక మున నాట్య|వయోగ భేద పకార విశేష నిర యమనెడి 

దశమాధికారము. 

భావ వకాశనము సర్వము సంపూర్ణ ము. 

భావానాలోచ్య భావానాం సూర్య చం దానుయాయినాం 

లోకాలోక విలోకాయ భావాలో కో ౭ యమీద్భశః 

సాహిత్యశాస్త్ర| గంఖార్ధభావనాభవకోవి దై 8 

చేశబామపోనిబంధానాం ద్యాదకో౭=యం పీభావ్యతాం 

ఉమాబేవీ మహో దేవీ మవోదేవేన తుమ్యతు 

లోక స్తుమ్యతు సం వాదీ నూర్యచం।| దేణ (శీమతా, 


